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Šajā izdevumā:Lai Ziemassvētku Brīnums māca mūs mīlēt, piedot, ticēt!
Lai mūsu katra māja piepildās ar Ziemassvētku burvību,

piparkūku smaržām!
Lai mēs un mūsu mīļie ir veseli un dzīvespriecīgi!
Ar bērnu un mazbērnu smiekliem un čalām, 

kaut arī caur datoru
un telefonu ekrāniem!

Lai mūsu mājas ir drošas un sirdīs ienāk miers un saticība, 
cieņa un uzticība!

Sirsnīgus Kristus dzimšanas
svētkus un panākumiem bagātu

2021. gadu!
Viļakas novada domes priekšsēdētājs 

Sergejs Maksimovs

Piecus gadus Viļakas novada dome
atbalsta uzņēmējdarbību novadā

Viļakas novada dome kopš 2016.gada izslu-
dina projektu konkursu jaunajiem un topo-

šajiem uzņēmējiem. Viļakas novada domes deputāti
katru gadu nedaudz maina projektu konkursa

nosacījumus, nosakot ierobežojumus projektu ie-
sniedzēju lokam un mainot projektu konkursa prio-

ritātes.  Kopā piecos gados uzņēmējdarbības konkursam tika
piešķirti 72000.00 Eur (2016. gadā – 10000.00 Eur; 2017. g. –
14000.00 Eur, 2018. g. – 16000.00 Eur, 2019. g. – 16000.00 Eur
un 2020. g. – 16000.00). Piecos gados ir iesniegti 63 projekti un
atbalstīti 40 projekti. Visvairāk ir atbalstīti uzņēmumi, kuri
radīja jaunus pakalpojumus 12 projekti, tūrisma nozarē atbal-
stīti 9 projekti, 4 – bitenieku projekti, 5 – lauksaimniecībā, 
3 – lopkopībā, 3 – mājražotāji, 2 – mežsaimniecībā, viens amat-
nieks un viens ražotājs.  Informāciju par 2020.gadā realizētajiem
uzņēmējdarbības projektiem, skatīt www.vilaka.lv – sadaļā
«Pašvaldība» un apakšsadaļā «Projekti». (Turpinājums 8.-9. lpp.)
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Viļakas no vadā 2020. gada decembris

aK tu alItātES VIļaKaS NoVada doMē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2020. gada 26. novembrī Nr.7 /2020
(protokols Nr. 21, 23.&)

Grozījumi  Viļakas novada pašvaldības 
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
noteikumos Nr.1 «Viļakas novada pašvaldības nolikums»:

1. papildināt saistošos noteikumus ar 25¹. punktu šādā redakcijā:
«25¹. Komiteju sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams

izskatīt slēgtā komitejas sēdē vai tās daļā, lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas
noslēpumu, komercnoslēpumu, personu privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju,
kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta.»

2. papildināt saistošos noteikumus ar 36¹, un 36² punktiem šādā redakcijā:
«36¹. Ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa

vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsē-
dētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā).

36². Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja pie-
dalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaitē
un deputāts ir elektroniski reģistrējies dalībai sēdē. Deputātam par piedalīšanos sēdē
attālināti ir jāpaziņo komitejas priekšsēdētājam vismaz 30 minūtes pirms komitejas
sēdes sākuma».;

3. papildināt saistošos noteikumus ar 37¹. 37². un 37³ punktiem šādā redakcijā:
37¹.  Domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā. Domes sēdes ir atklātas,

izņemot gadījumus, kad jautājumu nepieciešams izskatīt slēgtā domes sēdē vai tās daļā,
lai aizsargātu valsts noslēpumu, adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu, personu
privāto dzīvi, bērnu intereses vai citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir
aizliegta.

37². Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa
vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs
var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā).

37³. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja pie-
dalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaitē
un deputāts ir elektroniski reģistrējies sēdē. Deputātam par piedalīšanos sēdē attālināti
ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam vismaz 30 minūtes pirms domes sēdes sākuma.
Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma «Par pašvaldībām
«40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos».

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļakas novada pašvaldības 2020. gada 26. novembra saistošiem 
noteikumiem Nr.7/2020 «Grozījumi 2009. gada 9. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1 «Viļakas novada pašvaldības nolikums»»
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Viļakā
2020. gada 26. novembrī Nr. 9/2020

(protokols Nr.21, 25.&)

Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra
Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 «Par zemes nomas
maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas

novadā» atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām»
41.panta pirmās daļas 1.punktu,  43¹.panta pirmo daļu

atzīt par spēku zaudējušiem Viļakas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra
Saistošos noteikumus  Nr. 3/2020 «Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Viļakas novadā».

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļakas novada pašvaldības 2020.gada 26.novembra saistošiem noteikumiem

Nr.9/2020  «Par Viļakas novada pašvaldības 2020.gada 27.februāra
Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 «Par zemes nomas maksas atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Viļakas novadā» atzīšanu par spēku zaudējušiem»

Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija
sadaļas

1. Īss projekta satura Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 25.¹ saskaņā ar 08.10.2020.
izklāsts grozījumiem likumā «Par pašvaldībām», kas attiecas uz domes 

un komiteju sēžu norisi, izmantojot videokonferenci, kā arī 
gadījumiem, kad jautājumus izskata slēgtā komitejas vai 
domes sēdē, ir nepieciešams aktualizēt Viļakas novada domes 
nolikuma attiecīgos punktus. 36.1 un 36.2 punktu, kas nosaka,
ka, ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā 
un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var
noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), kā arī attiecīgi ar 
normu, ka domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas
sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes 
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā
balsošana tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies dalībai sēdē.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 37.1 un 37.2 punktu,
kas nosaka, ka, ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas
citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar
ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var 
noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), kā arī attiecīgi ar
normu, ka domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes 
sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes 
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā
balsošana tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies dalībai sēdē. Neatro-
doties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma «Par
pašvaldībām» 40.panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.

2. Projekta Atbilstoši likuma «Par pašvaldībām» 24.panta pirmajai daļai 
nepieciešamības pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības
pamatojums pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju 

tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
darba organizācijas jautājumus.

Atbilstoši likuma «Par pašvaldībām» 34.pantam domes sēde 
var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputā-
tiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un vese-
lības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes 
sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes 
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības 
nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai 
domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Savukārt 
likuma 56. pants nosaka, ka gadījumā, ja komitejas loceklis 
sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma
dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek
izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā
laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un
klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas
sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

Komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē
un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises
vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē
ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā
balsošana tiešsaistē.

Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir 
tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, 
ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā bal-
sošana tiešsaistē. 

Lai domes sēdēs un komitejas sēdēs nepieciešamības gadījumā 
varētu izmantot videokonferenci, tad šādai iespējai ir jābūt 
noteiktai pašvaldības nolikumā.

3. Informācija par plānotā Nav.
projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

4. Normatīvie akti, Likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 1. punkts 
saskaņā ar kuriem un 24. pants 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti

5. Informācija Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildus slogu admi-
par administratīvajām nistratīvajām procedūrām.
procedūrām Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs varēs 

noteikt, ka domes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota 
videokonference.

6. Informācija Nav.
par konsultācijām 
ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija
sadaļas

1. Īss projekta satura Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Viļakas
izklāsts novada pašvaldības 2020. gada 27. februāra Saistošos noteiku

mus Nr. 3 «Par zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas
kārtību Viļakas novadā» 
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Viļakas no vadā2020. gada decembris

aK tu alItātES VIļaKaS NoVadā

26. novembrī notika kārtējā Viļakas novada domes sēde, kurā izskatīja un
apstiprināja 34 lēmumus.

Nolēma:
lēmums Nr.404
1. Reģistrēt nekustamā īpašuma «Eržepoles iela 65» ar kadastra Nr.3815 002 0132

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0132 daļu (ceļu) ar garumu 62 m un
platumu 4 m, platībā 248 m2, ar grants segumu (ar mīksto segumu), kā Viļakas novada
pašvaldības ceļu ar nosaukumu «Piebraucamais ceļš kapsētai», saskaņā ar Pielikumu. 

2. Uzdot Viļakas novada izpilddirektorei Z.Vancānei reģistrēt ceļu «Piebraucamais
ceļš kapsētai» Valsts ceļu reģistrā kā pašvaldības ceļu.

lēmums Nr.413
1. Piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu nodibinājumam «Zinātnes un inovāciju

parks» reģ.nr.40008191808, projekta « Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursa « Mūsu
zeme skaistā» realizēšanai EUR 350.00 apmērā.

l Domes sēdes lēmumi

2. Projekta Viļakas novada domē 2020.gada 17.novembrī ir saņemts un
nepieciešamības reģistrēts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
pamatojums (turpmāk – ministrijas) atzinums Par saistošajiem noteiku-

miem, kuros Ministrija norāda, ka veicot tiesiskuma papild-
pārbaudi par Viļakas novada domes 2020.gada 27.februāra
saistošo notikumu Nr. 3/ 2020  «Par zemes nomas maksas
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Viļakas novadā» (turpmāk 
– saistošie noteikumi Nr. 3/ 2020)  tiesiskumu tika secināts,
ka saistošajos noteikumos norādītais tiesiskais pamatojums
nepilnvaro pašvaldību izdot konkrēta satura saistošus notei-
kumus, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 «Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesība noteikumi» (turp-
māk – noteikumi) jau paredz minēto nomas maksas samazi-
nājumu piešķiršanu atbilstoši noteikumos noteiktiem kritērijiem. 
Pašvaldība saskaņā ar noteikumu Nr. 350 51. punktu ir tiesīga
saistošajos noteikumos noteikt tikai minētos papildus nosa-
cījumus. Ņemot vērā minēto Ministrija lūdz pašvaldībai sais-
tošos noteikumus Nr.3/2020 atzīt par spēku zaudējušiem.

3. Informācija par Nav.
plānotā projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

4. Normatīvie akti, Likuma «Par pašvaldībām» 41. panta pirmās daļas 1. punkts 
saskaņā ar kuriem un 43¹. panta pirmo daļu 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti

5. Informācija par Saistošie noteikumi «Par Viļakas novada pašvaldības 
administratīvajām 2020.gada 27.februāra Saistošo noteikumu Nr. 3/2020 «Par 
procedūrām zemes nomas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Viļakas novadā» atzīšanu par spēku zaudējušiem» publisko
pieejamību nodrošina Viļakas novada pašvaldības tīmekļvietnē –
www.vilaka.lv, kā arī publiskots pašvaldības laikrakstā.

6. Informācija par Nav.
konsultācijām ar 
privātpersonām

Paldies Balvu teritoriālajai invalīdu biedrībai!

ar Pirmo adventi Viļakas pilsētas iedzīvotājus un
viesus priecēja adventes vainags pie pašvaldības ēkas.

Adventes vainagu un ziemeļbriežus pie Viļakas novada
domes izgatavoja Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība.
Vainaga forma ir aplis, tas simbolizē Dieva mīlestību pret
cilvēku, kas nekad nebeidzas. Sarkanā lente vainagā norāda
cik stipra ir Dieva mīlestība pret cilvēku. Baltā mazā lellī-
te – sapnis būt veseliem un laimīgiem, bet ziemeļbrieži 

simbolizē gaismu, dziedniecību un garīgumu. 
Liels Paldies Balvu Teritoriālajai invalīdu biedrībai un

tās vadītājai Marijai Duļbinskai par  skaistumu, ko no
visas sirds un ar lielu rūpību gatavojāt! Pateicamies Viļakas
novada vārdā! 

Lai svētkos katrā mājā un ģimenē ienāk sirds siltums,
miers un labestība!

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība visiem novēl:

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu – vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku visu

cerību un domu piepildījumam Jaunajā gadā!
Daiļdārzniece Kristīne Rundzāne

Foto: Kristīne Rundzāne

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

2. Finansējumu ieskaitīt nodibinājuma kontā: LV19HABA0551032996262.
3. Nodibinājumam līdz 2020.gada 30.decembrim jāiesniedz atskaite par piešķirto

līdzekļu izlietojumu.

lēmums Nr.419
1. Piešķirt Viļakas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības,

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītojamajiem
un bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, Ziemassvētku saldumu paci-
ņas – 6.00 euro (t.sk.PVN 21%) vienam izglītojamajam vai bērnam.

2. Piešķirt Viļakas novada sociālo aprūpes iestāžu iemītniekiem Ziemassvētku sal-
dumu paciņas – 6.00 euro  (t.sk.PVN 21%) vienam iemītniekam.

3. Piešķirt vientuļiem pensionāriem, kas neatrodas ārpusģimenes sociālās aprūpes
institūcijās, Ziemassvētku saldumu paciņas –   6.00 euro  (t.sk.PVN 21%) vienai perso-
nai.

lēmums Nr.421
1. Piešķirt finansējumu Viļakas kultūras namam pārvietojamās skatuves iegādei 10

000 EUR (desmit tūkstoši eiro) apmērā.
2. Līdzekļus piešķirt no ietaupītajiem līdzekļiem budžeta programmā 08.210

«Kultūra».
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.422
1. Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija Saistošajos

noteikumos Nr.1 «Viļakas novada pašvaldības nolikums» saskaņā ar pielikumu.
2.Viļakas novada domes 26.11.2020. Saistošos noteikumus Nr.7/2020 «Grozījumi

Viļakas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1  «Viļakas
novada pašvaldības nolikums»» publicēt Viļakas novada domes informatīvajā izdevumā
un Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv.

3. Lēmumu un Viļakas novada domes Saistošos noteikumus  Nr.7/2020 «Grozījumi
Viļakas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1  «Viļakas
novada pašvaldības nolikums»» triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

lēmums Nr.428
1. Izdarīt grozījumus 2019.gada 23.decembra Viļakas novada domes lēmumā  Nr.466

(protokols Nr.21, 33.&) «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību
darbinieku amatu vienību sarakstu»: 

1.1. Viļakas novada Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas amatu sarakstā:
1.1.1. piešķirt amata vienību «Medmāsa» (profesijas kods 3221 01, 5.2. saime, IV

līmenis, 8. mēnešalgu grupa) 0,5 amata likmes;
1.1.2. izteikt jaunā redakcijā 3.punktu»Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis»

(profesijas kods 5153 02, 3. saime, IIB līmenis, 8. mēnešalgas grupa) 0,5 amata likmes.
2. Lēmums stājas spēka ar 01.01.2021.

lēmums Nr.433
1. Izsniegt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «INVIK», reģistrācijas numurs:

43202004435, Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts
atradnes «Lūši», kas atrodas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «INVIK», reģistrācijas
numurs: 43202004435, piederošā Viļakas novada Šķilbēnu pagasta nekustamā īpašuma
«Stiglāni» ar kadastra numuru 3882 001 0285, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3882 001 0285 teritorijā, saskaņā ar Pielikumu.

2. Apstiprināt Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus (skat. Bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas Nr.17-1.1/1/2020 Pielikumu Nr.1) 

3. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas – EUR 71,15 (septiņdesmit viens euro 15
centi) samaksas Viļakas novada domes budžetā.

Ar visiem Viļakas novada domes lēmumiem var iepazīties Viļakas novada domes
mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.
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Viļakas no vadā 2020. gada decembris

2018. gadā Viļakā tika atklāta Viļa kas novada muzeja un arheoloģijas muzeja
Varšavā kopīgi veidotā starptautiskā ceļojošā izstāde. Izstāde bija apskatāma līdz
šim Viļakā, latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Polijas republikas Senātā un no 2020.
gada decembra – 2021. gada būs skatāma Valsts etnogrāfijas muzejā Varšavā.  Ne -
skatoties uz situāciju pasaulē, muzeji ir atvērti apmeklētājiem un darbs turpinās.

Poļiem ir liela interese par šo starptautisko izstādi, jo viņi ar cieņu  izturas pret savas
tautas vēsturi un tā ir sanācis, ka mūsdienu Latgales teritorijai bija kopīga vēsture ar
Poliju. Šīs izstādes ietvaros ir tapis izstādes buklets, kurā ir visa informācija par poļu
laikiem Viļakā un viņu atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.  Bukletā par Viļaku izmantota
tā informācija, kura skatāma izstādes stendos, kā arī ir ievietotas skaistas arheoloģisko

priekšmetu bildes no arheoloģiska materiāla. Bukletā netrūkst informācijas arī par vēs-
turiskiem priekšmetiem no izstādes. Bukletu palīdzēja izdot Latvijas vēstniecība Polijā
un Polijas vēstniecība Latvijā. Abu valstu vēstniecības un vēstnieku darbs ir ļoti milzīgs
ieguldījums Latvijas un Polijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, jo ir tapis rak-
stiskais materiāls.

Muzejam ir neizsakāms prieks, ka informācija par poļu laikiem Viļakā tagad būs
pieejama rakstiskajā veidā. Īpašs paldies Latvijas vēstniekam Polijā E.Bondaram, kurš
bija sākotnēji izstādes idejas iniciators un palīdzēja transportēt priekšmetus uz Varšavu.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja vadītāja  R. Gruševa, 
foto: A. Bitner Wroblewska.

Ceļojošā starptautiskā Viļakas novada muzeja izstāde 
«Tik tālu, bet tomēr tik tuvu. Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture»

turpina priecēt apmeklētājus Varšavā

aK tu alItātES VIļaKaS NoVadā

oktobrī sākās Kultūras ministrijas
atbalstītie semināri bibliotēku un muze-
ju speciālistu digitālo prasmju attīstībai.
trīs mācību kursus apguva 5 dalībnieku
grupas, aptverot 280 darbiniekus no bib-
liotēkām un muzejiem visā latvijā.  

«Kā atzīst Kultūras ministrija, «Covid-19»
krīze uzskatāmi izgaismoja nepieciešamību
papildināt kultūras nozares darbinieku pro-
fesionālo kompetenci, tāpēc tika nolemts
īstenot prasmju pilnveides attīstības pro-
grammu, kuras mērķis ir paaugstināt kul-
tūras nozares darbinieku prasmes, t. sk.
digitālās, tādējādi vairojot nozares noturību
un kapacitāti. Bibliotēku un muzeju darbi-
nieku digitālo prasmju pilnveidei tika atvē-
lēti 30 000 eiro; seminārus organizēt tika
uzticēts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai
(LNB)» – https://www.biblioteka.lv/norit-
kulturas-ministrijas-atbalstitie-seminari-
biblioteku-un-muzeju-specialistu-digitalo-
prasmju-attistibai/ 

Mācību process tika organizēts ar
«Microsoft Teams» platformā izveidotu
virtuālo mācību grupu palīdzību, kuru
ietvaros notika gan tiešsaistes nodarbības,
gan komunikācija ar pasniedzējiem, gan
praktisko darbu izpilde. 

Latgales grupas nodarbībās piedalījos
arī es – Viļakas novada bibliotēkas vadītāja.
Vēlos dalīties ar gūto pieredzi un atziņām.
Mūsu grupai tika novadītas 20 nodarbības,
kurās aptverti sekojoši temati:

• digitālās prasmes un kompetences 
21. gadsimtā;

• digitālā mārketinga stratēģija, rīki un
platformas; 

• komunikācija un etiķete tīmeklī; 
• kiberdrošība;
• digitālo attēlu ieguve, autortiesības

un kvalitāte; 
• kvalitatīva fotogrāfija un tās kompo-

zīcija; 
• attēlu apstrāde, izmantojot bezmaksas

rīkus; 
• reklāmattēlu izveide; 
• efektīva darbība sociālajos medijos. 
Darbojāmies interneta vietnē www.canva.

com. Līdz šim to netiku izmantojusi. Kva -
litatīvus fotoattēlus var atrast vietnēs:

www.momenti.lv un www.unsplash.com.
Daudz ierosmju guvu darbam mājaslapas
veidošanā un ierakstu veikšanai bibliotēkas
Facebook lapā. Varbūt dažiem Facebook
asociējas tikai ar izklaidi un nepārbaudītiem
faktiem, tomēr tā ir ļoti apmeklēta vietne,
kurā var arī veiksmīgi dalīties ar informā-
ciju. Uzzināju par pamatprincipiem kvali-
tatīvas fotogrāfijas iegūšanai. Savas pras-
mes nācās parādīt vairākos mājasdarbos. 

Esmu iecerējusi gūtajās zināšanās dalī-
ties ar citām Viļakas novada bibliotekārēm,
līdzko būs iespēja atkal visām satikties.
Attēlā neliels piemērs no praktiskajām
nodarbībām www.canva.com. 

Lai šobrīd esošā situācija netraucē ar
gaišām cerībām un sirdī auklētu mīlestību
turpināt ceļu pretī Gaismai, tuvāk brīdim,
kad atkal svinēsim Dieva Dēla dzimšanas
dienu!

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja
Rutta Jeromāne

Biedrības «Skolēnu vecāku biedrība» projek-
ta nr.3 «Būt un darīt» ietvaros decembra mēnesī
norisinās aktivitāte «ziemassvētku labdarības
akcija sociālo centru iemītniekiem». 

Kā jau katru gadu, tuvojoties Ziemas svētkiem,
Viļakas jaunieši vēlas iepriecināt novada sociālo
centru iemītniekus. Šogad tas ir liels izaicinājums,
īpaši ņemot vērā to, ka valstī izsludināts ārkārtas
stāvoklis, tāpēc jaunieši aktivitātē piedalās indivi-
duāli. Par to sākām domāt jau septembra  mēnesī
un tapa ideja, ka dāvināsim pašu gatavotas ziepes.
Noskaidrojām, kā notiek ziepju gatavošanas process
un kādi materiāli tam nepieciešami, kam seko pie-
teikšanās individuālām ziepju gatavošanas meistar-
darbnīcām un, protams, ziepju izgatavošana. 

Dāvaniņas tiks nodotas sociālo centru vadībai,
kur tālāk nonāks pie adresātiem. Tāpat jaunieši nolē-
muši filmēt videosveicienu, kas iepriecinās senioru
sirdis, jo klātienes tikšanās šogad izpaliks.

«Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai» (PuMPuRS).»

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 
Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva

turpinās projekta nr.3 «Būt un darīt» aktivitāšu īstenošana

Jaunas prasmes veiksmīgai darbībai  digitālajā vidē
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Viļakas no vadā2020. gada decembris

aK tu alItātES VIļaKaS NoVadā

2020. gada novembrī noslēgusies kapakmens pie-
minekļa un kapa kopiņas apmalītes uzstādīšana pirmās
atmodas sabiedriskajam un medicīnas darbiniekam,
feldšerim, dzejniekam, rakstniekam aloizam Kikučam
(1886 –1944) Šķilbēnu pagasta Čilipīnes kapsētā un Pītera
Miglinīka (1850 – 1883) pieminekļa atjaunošana Viļakas
pilsētas skvērā pretī Viļakas novada pašvaldības ēkai.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs atgādināja slaveno dzejnieka raiņa vārdus:
«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!» un piebilda, ka pastāvēs
arī tie, kuri atcerēsies vēsturi un cienīs savus senčus.

«Informāciju par Aloizu Kikuču savulaik jau bija apko-
pojis Ontons Slišāns, kurš bija no mūsu pagasta vecākajiem
iedzīvotājiem uzzinājis informāciju par Aloiza Kikuča
paveikto. Tā ir mūsu vēsture. Apbrīnoju, ka Aloizs Kikučs
upurējās sabiedrības labā, brauca ar zirgu, palīdzēja, un
ne jau naudas dēļ viņš to darīja. Kāda gan cilvēkiem pirms
80 – 90 gadiem varēja būt nauda. Kapu vieta bija aizaugusi,
pagasta darbinieki un Čilipīnes kapu vecākā Emerita
Ločmele to sakopa. SIA «Tako akmens» pēc Viļakas nova-
da domes pasūtījuma izgatavoja pieminekli un apmalīti

kapu kopiņai, Šķilbēnu pagasta pārvalde kapu kopiņu zie-
mas sezonai noformēja ar tūjas zariem. Šķilbēnu pagasta
vēsturi daudz pētīja Ontons Slišāns, šobrīd vēsturi pēta
Mārīte Šakina un Francis Slišāns. Domāju, ka vēl daudzi
mūžībā aizgājušie cilvēki būtu pelnījuši, lai atcerētos viņu
paveikto sabiedrības labā. Piemiņas vietas izveide līdzekļus
ziedoja arī iedzīvotāji,» pastāstīja Šķilbēnu pagasta pār-
valdes vadītājs Andris Mežals.

Īpašu rūpi un neatlaidību piemiņas vietas sakārtošanā
bija uzņēmusies Emerita Ločmele, jo jau divus gadus atpa-
kaļ turpināja virzīt Ontona Slišāna ideju pagastā un domē.
«Tautā runāja, ka Aloizs Kikučs esot bijis labs, daudz strā-
dājis cilvēku labā. Strādāja Rekovā, iesaistījās dziedāšanā,
kopīgos pasākumos ar jauniešiem, izpratis tā laika jaunat-
nes vajadzības. Daudzus cilvēkus glābis no slimībām.
Nezinu, kāpēc, bet ļoti sirdsbalss uzrunāja un virzīja mani,
lai piedalītos tieši šī sabiedriskā darbinieka piemiņas vietas
sakopšanā. Domāju, ka mūsu pagastā daudzi mūžībā aiz-
gājušie vēl būtu ievērības cienīgi, lai iekārtotu un sakoptu
viņu kapu kopiņas,» pārdomās dalījās Emerita Ločmele.

Piemiņas vieta Viļakā Pīteram Miglenīkam tika atklāta
1993. gadā, svinot Viļakas kā apdzīvotas vietas 700 gada-
dienu. Šogad, atzīmējot Pītera Miglinīka 170. dzimšanas
dienu, Viļakas novada dome noorganizēja darbus, lai pie-
mineklis tiktu atjaunots, tā godinot pirmā latgalieša – lat-
gaļu oriģinālliteratūras sacerētāja, ailinieka, dziesminieka,
tautas muzikanta, barda un publicista, tautas aizstāvja pie-
miņu. Pīters Miglinīks dzīvojis laikā, kad 1861.gadā
Latgalē atcelta dzimtbūšana, bijis drukas aizliegums latīņu
burtiem, diskriminējuši katoļticīgos, neievērojuši saim-
niecisko reformu muižās. Pīters Miglinīks bija idejas par
latgaļu tautiskās atmodas pirmais virzītājs, idejiskais un
politiskais darbinieks, altruists, demokrāts un cīnītājs par
savas tautas interesēm vārdos un darbos. 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksi -
movs sacīja: «Pats lielākais Pītera Miglinīka nopelns ir
censties pildīt savu pienākumu un aizstāvēt vājākos. 
Tā ir liela vērtība, ka katru darbu, ko mēs darām – 
darām apzinīgi un pildām ar mīlestību. Bieži vien, darot
kādus darbus, mēs sev uzdodam jautājumu, bet kāds
labums man no tā būs. Tāpēc daudzas lietas mums neiz-
dodas tik labi kā Pīteram Miglinīkam vai Aloizam
Kikučam, jo meklējam savu labumu. Pīters un Aloizs to
nedarīja, arī necerēja, ka pēc 170.  un 134. gadiem kāds
viņus atcerēsies. Viņi dega par savu tautu, dedzīgi iestājās
par tautas interesēm». 

Priekšsēdētājs S. Maksimovs aicināja atcerēties 10
baušļus, ko mums ir atstājis Pīters Miglenīks: «1. ceineitīs
par taisneibu, 2. palikt uzticeigīm sovai dzimtinei i nanūk-
leist svešumā, 3. atgyut atpakaļ atnymtū (zemi), 4. sniegtīs
piec gora gaismys, 5. ceņstīs piec saimistiskuos nūsastyp-
rynuošonuos, 6. tureitīs kūpā i byut vīnuotīm, 7. palikt pi
sovīm tykumīm i tradicejuom, 8. lītuot dzymtū volūdu,
9. styngri tureitīs pi sovys ticeibys, 10. ticeit lobuokai tau-
tys byutīnei».

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

Viļakas novadā atjauno pieminekļus sabiedriskajiem darbiniekiem

Jauni tūrisma
pakalpojumi

Ezertūrē
Projekta īstenotājs: Viļakas novada Medņevas

pagasta zemnieka saimniecība «Sēnītes»

Kontaktpersonas: Alvis Šmits, tālr. 26486751/ Santa
Šmite tālr. 26292288, e-pasts: komane.santa@gmail.com

Projekta kopējās izmaksas: 35800.53 EUR, t.sl.
attiecināmās izmaksas 32107.63 EUR, no kurām
22475.34 EUR  ir publiskais finansējums.

Projekta Nr. 19-07-AL19-A-019.2101-000002 «Ezer -
tūres paplašināšanās un tūrisma pakalpojumu dažādo -
šana Viļakas novadā» mērķis ir paplašināt ZS «Sēnītes»
tūrisma nozari «Ezertūre», iegādājoties pamatlīdzekļus
un dažādojot aktīvās atpūtas un rekreācijas iespējas
Viļakas novadā. 

Projekta ietvaros tika iegādāts:
• Mobilā pirts muciņa – panorāmas skatu logs ļaus iepazīt

pirts rituālus no cita skatu punkta;
• Ģimenes sup dēlis – iespēja 6-10 personām reizē

supot un baudīt ezeru;
• 2 buru supi – inovatīvs pakalpojums Ziemeļlatgalē,

iespēja izbaudīt vēju uz ezera ar burām 3m vai 5m;
• 2 koka laivas- klasiskiem izbraucieniem Viļakas

ezerā;
• Laipiņa 12m – iespēja piekļūt ezeram jaunās vietās

un pietauvot inventāru;
• Tandēma velo – piedzīvojums uz visiem tik zināmā

velosipēda, bet divatā;
• Moduļu māja – vieta, kur satikties, atpūsties un gla-

bāt inventāru;
• Dārza un ofisa mēbeles – patīkamiem mirkļiem uz

moduļa mājas jumta terases;
• Elektrotehnika – mārketinga aktivitātēm, lai iespēja

mūs redzēt arī attālākiem draugiem, kā arī organizēt filmu
un karaoke vakarus;

• Koka tualete – vajadzību nodrošināšanai.
Foto: personīgais arhīvs
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Viļakas no vadā 2020. gada decembris

ProJEKtI

Viļakas novada pašvaldība, īstenojot projektu
20-00-S0ZF03-000041 «Publisko ūdenstilpņu
zivju resursu aizsardzība Viļakas novadā», iegā-
dājās stiklšķiedras laivu, četrtaktu motoru ar 25 ZS
un laivas piekabi, lai pašvaldības policists varētu
veikt regulāru publisko ūdenstilpņu apsekošanu
Viļakas novadā, mazinot maluzveju un nodrošinot
Viļakas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas notei-
kumu īstenošanu.

V. Vilciņš par projektu: «Ņemot vērā to, ka
Viļakas ezers attīstās, ir svarīgi novērst negodprā-

tīgu makšķerēšanu un nodrošināt zivju resursu aiz-
sardzību, lai netiktu likti murdi un tīkli ezerā, kā
arī mazās zivis augtu un netiktu izzvejotas pirms
tās ir sasnigušas attiecīgo izmēru, tādējādi sekmējot
ezera attīstību no dažādiem aspektiem.»

Teksta autore projekta vadītāja Santa Šmite.
Foto: Personīgais arhīvs. 

Veselības veicināšanas
projektā nenotiek nodarbības

Viļakas novada dome atgādina, ka no 17. oktobra valstī, lai iero-
bežotu Covid 19 pandēmijas izplatīšanu, tika aizliegtas grupu sporta
nodarbības, tika atļautas tikai individuālas nodarbības. Taču projektā
Nr.9.2.4.2/16/I/073 «Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Viļakas novadā» ir plānotas tikai grupu nodarbības,
kurās minimālais cilvēku skaits ir 8 personas. Tikai atsevišķos gadī-
jumos, ļoti specifiskām mērķa grupām Veselības projektos, Veselības
ministrija un Centrālā finanšu līguma aģentūra atļauj un atbalsta
individuālās sporta nodarbības. 

Visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju izsludināja no 2020. gada
9. novembra un tā Latvijas Republikas valdības sēdē tika pagarināta
līdz 2021. gada 11. janvārim. Ja cerējām, ka pandēmiju operatīvi
ierobežosim un plānojām, ka decembrī varēsim atsākt vingrot un
turpināt projekta aktivitātes, diemžēl pandēmijas ierobežošanā ir
redzama tikai negatīva tendence, līdz ar to noteikumi ir noteikti vēl
ierobežojošāki un pagarināts ārkārtas stāvoklis. 

Aicinām iedzīvotājus atbildīgi ievērot valstī noteiktos ierobežo-
jumus! Ievērojot noteikumus, ir cerības, ka visiem būs iespējams
tikties nodarbībās ātrāk jaunajā 2021. gadā. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Tiks nodrošināta zivju resursu
aizsardzība Viļakas novadā

Ģimenes ārste Aļina Stubailova Viļakā ir realizē-
jusi projektu Nr. 9.3.2.0/19/A/034 «aļinas Stubai -
lovas ģimenes ārsta prakses pakalpojumu pie-
ejamības attīstība». Projektā realizētas 4 darbības: 

1) iegādātas 10 medicīniskās iekārtas: inhalators –
1 gab.; ausu irrigators (ausu skalojamā iekārta) – 
1 gab.; NMP komplekts – komplekts I – 1 gab,
komplekts II – 1 gab, komplekts III – 1 gab.; fonen-
doskops – 1 gab. māsai; elektrokardiogrāfu ar EKG
analizatoru ar galdu un somu – 1 gab.; glikometrs –
1 gab.; medicīniskie svari (zīdaiņiem) – 1 gab.;
instrumentu galds – 1 gab.;

2) iegādātas mēbeles – skapis pacientu kartiņu
uzglabāšanai – 1 gab un skapis aprīkojuma glabā-
šanai –1 gab.;

3) iegādāta datortehnika: portatīvais dators – 
2 gab.; printeris (ar kopētāja un skenera iespējām) –
1 gab.; papīra smalcinātājs – 1 gab.;

4) nodrošināta projekta publicitāte – 4 publikā-
cijas un 1 informatīvais plakāts.

Projekta kopējās izmaksas ir 8 000 euro, t.sk. 85 %
ir ERAF atbalsts, 9 % valsts atbalsts un 6 % privātais
finansējums. Noslēdzošajā projekta posmā ir iegādāts
skapis aprīkojuma uzglabāšanai un skapis pacientu
kartiņu uzglabāšanai ar daudzām atvilktnēm.

Aļina Stubailova par ģimenes ārstu izvēlējās
kļūt, jo vēlējās palikt tādā vispārējā medicīnā un
varbūt neplānoja tik smalki iedziļināties šaurās spe-
cialitātēs. «Mani vēl piesaista tas, ka var strādāt
gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, līdz ar to
saslimšanas un pacienti ir ļoti dažādi, līdz ar to arī
ikdiena nav vienmuļa. Protams, šāds projekts ir ļoti
vērtīgs. 8000,00 Eur  ir pietiekoša summa, lai veiktu
kādas izmaiņas aprīkojumā, prakses darbā. Tas nav

maz. Protams, noteikti varētu ieguldīt prakses attīs-
tībā arī lielāku summu, bet tas prasītu arī lielāku
darba apjomu projekta izstrādei. Mana prakse šobrīd
ir labi atsvaidzināta ar jaunu aparatūru, mēbelēm,
kas atvieglo ikdienas darbu un arī estētiskāk izska-
tās. Protams, ka arī nākotnē šādi projekti būtu labs
ieguldījums ģimenes ārstu prakses vietu attīstībai,»
pastāstīja ģimenes ārste Aļina Stubailova. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Realizēts projekts «Aļinas Stubailovas ģimenes
ārsta prakses pakalpojumu pieejamības attīstība»

Latgales mazākumtautību
NVO saņem valsts atbalstu

Biedrība «dienvidlatgales NVo atbalsta centrs» (dNVoaC)
2020. gada nogalē latgales reģiona mazākumtautību biedrību
darbības attīstībai un atbalstam ar Kultūras ministrijas atbalstu
īsteno virkni aktivitāšu.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību
materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un
konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu
un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai
ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kul-
tūras savpatnības saglabāšanu.

Kā viena no aktivitātēm, kas tika rīkota, lai uzlabotu Latgales
mazākumtautību biedrību pārstāvju digitālās prasmes, bija 
27. novembrī notikušais seminārs «Sociālo mediju un digitālā mār-
ketinga iespējas» ar medijpratības ekspertu Artūru Medni, kurā kopā
no visas Latvijas pulcējās vairāk nekā 70 klausītāju.

Tāpat, šobrīd, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs veic mazā-
kumtautību kopienu aptauju par esošo sabiedrisko aktivitāti, līdzda-
lību un savstarpējo sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Aptauju iespējams aizpildīt latviešu un krievu valodās.

Tāpat, projekta ietvaros, tiek nodrošināti dažādi materiāli un
izdevumi par mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām,
nevalstisko organizāciju darbību un arī dažādi pasākumi tiešsaistē.
Taču vislielāko gandarījumu šīs mērķgrupas biedrībām Viļakas,
dagdas, rēzeknes, ludzas, daugavpils un Krāslavas pašvaldībās
sagādā materiāltehniskais atbalsts, kas kalpos kā atspēriena punkts
to nākotnes darbības spējināšanai.

Aktivitātes notiek Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un
Kultūras ministrijas noslēgtais līdzdarbības līgums “Par atsevišķu
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības
veicināšanas jomā” (Nr.2.5-8-26). 

DNVOAC koordinators, Oskars Zuģickis, 
e-pasts: oskars@nvoc.lv
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ProJEKtI / VēSturE

Interesanti vēsturiski sludinājumi Viļakā
Skatoties sludinājumus no dažādiem vēsturiskiem laikiem, varam iegūt vērtīgu informāciju par savas apkārtnes vēsturi. Interesanti palasīt valodas stilistiku, jo

dažkārt sastopami vārdi, kurus vairs nelietojam savā sarunvalodā. Senāko laiku sludinājumos arī rakstībā ir vērojamas savas īpatnības un dažkārt arī kļūdas.
Piedāvājam apskatīt dažus oriģinālus sludinājumus un nelielus paskaidrojumus pie tiem.

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa

Viļakas novada domes Ie pir -
kuma komisija ir noslēgusi pub-
liskā iepirkuma procedūru par
projektā Nr. 5.6.2.0/20/I/017

«degradēto teritoriju revitali-
zācija austrumu pierobežā»
veicamajiem būvdarbiem un būv -
uzraudzību.

Šī projekta sadarbības partne-
ris Viļakas novada dome ir parak-
stījusi līgumus ar iepirkuma pro-
cedūrā uzvarējušiem pretenden-
tiem. Būvdarbus objektā veiks
SIA «Ozolmājas» un būvuzrau-
dzību nodrošinās IK Vilhelms
Pužulis.

Projektā plānotie būvdarbi
(angāra būvniecība Šķilbēnu
pagastā) pēc izstrādātā būvpro-
jekta ir jāveic līdz 2021.gada
26.novembrim. Būvdarbi objektā
tiks uzsākti, kad iestāsies atbil-
stoši laika apstākļi ēkas būvnie-
cībai.

Projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/017
«Degradēto teritoriju revitalizā-
cija Austrumu pierobežā» vado-
šais partneris ir  Balvu novada
pašvaldība.

Informāciju sagatavoja: pro-
jektu vadītāja Vineta Zeltkalne

Foto: SIA «Efekta» 
izstrādātais būvprojekts

Sekmīgi noslēgusies iepirkuma procedūra projektā 
«Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā»

Vilakas novada_DECEMBRIS_2020_1_avize.qxd  15.12.2020  16:46  Page 7



8

Viļakas no vadā 2020. gada decembris

(Sākums 1. lpp.)

Šajos piecos gados, katru gadu vienam projektam mak-
simālais atbalsts ir 2000,00 Eur un projekta iesniedzējam
projekts ir jālīdzfinansē ar 10 % attiecīgi no summas kādu
lūdz no pašvaldības. Atbalstāmās aktivitātes ir bijušas
iegādāties pamatlīdzekļus (t.sk. programmnodrošinājumu),
pirkt mazvērtīgo inventāru, veikt būves būvniecības, pār-
būves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas darbus
un iegādāties būvmateriālus.  Projektu realizētāji pastāstīja,
kā saņemtais pašvaldības konkursa finansējums attīstīja,
pilnveidoja viņu uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbībā ir
veicies pēdējā gada vai divu gadu laikā.

Zs «Ezermola», Medņevas pagasts, Vi ļa kas novads,
realizēja projektu «Biolo ģiskās zemnieku saimniecības
«Ezermola» attīstība un paplašināšana Viļakas novadā»,
saņēma 394.30 Eur. Par piešķirto finansējumu saimniecība
iegādājās ganību aprīkojumu gaļas liellopu ganāmpulka
paplašināšanai. Tika stiprināta un paplašināta saimnieciskā
darbība, kura vērsta uz bioloģiski audzētu produkciju.
Pēdējo divu gadu laikā ir paplašināts liellopu ganāmpulks
ar tīršķirnes liellopiem, iegādāta papildus lauksaimniecības
tehnika un aprīkojums. Arī turpmākie saimniecības mērķi
ir vērsti uz saimniecības paplašināšanu un attīstību.

Madara Jeromāne realizēja projektu «Mobilie ūdens-
prieki». «Piešķirtais finansējums bija pamats uzņēmējdar-
bības uzsākšanai vispār, kas arī novada iedzīvotājiem deva
iespēju izmantot jaunu un nebijušu pakalpojumu. Paldies
pašvaldībai par šo iespēju! Protams, Covid-19 ietekmējis
darbību, taču priecājos, ka spēju sasniegt projektā izvirzītos
mērķus naudas plūsmas izpildē. Iedzīvotāji ir priecīgi par
mobilā kubla nomas pakalpojumu savu izklaižu dažādo-

šanai. Kubls ceļo arī pa kaimiņu novadiem,» pastāstīja
Madara Jeromāne.

Z/s «Mežadruva» jaunais saimnieks Artis Ločmelis
realizēja Viļakas novada domes atbalstīto projektu
''Metināšanas pakalpojumu sniegšana''.  Projekta mērķis
bija nodrošināt Alumīnija un citu metināmu metālu meti-
nāšanu, kam bija nepieciešams aparāts ar īpašām funkci-
jām. «Tika nopirkts plazmas avots un rokas deglis lai
varētu griezt metālu līdz 15mm biezumā,  kvalitatīvs grie-
zums 10mm un nākamais attīstības solis ir aprīkot to ar
cnc darba galdu. Pašlaik cnc darba galds ir joprojām izga-
tavošanas procesā, bet viss nepieciešamais ir jau iegādāts,
tā ka cerams tuvākajā pusgadā varētu sniegt arī tādu pakal-
pojumu kā metāla griešana ar plazmu ar datorvadības
{cnc} galdu. Joprojām  ir sabiedrības interese saistībā ar
alumīnija metināšanu. Domājot par attīstību ir mērķis
iegādāties modernāku aparatūru, jo ir radusies lielāka pie-
redze ko un kādu vajadzētu nākotnē, vienmēr var labāk!»
atbildēja Artis Ločmelis.

Jaunā grāmatvede Jolanta Dille realizēja projektu
«Iekārtu iegāde grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai»
un pastāstīja: «Pašvaldības sniegtais atbalsts uzdrošināja
uzsākt savu uzņēmējdarbību, par sniegto atbalstu iegādājos
portatīvo datoru ar licencētām programmām, un grāmatve-
dības programmu, ar kuru šobrīd veiksmīgi strādāju, neska-
toties arī uz situāciju valstī. Portatīva datora priekšrocība ir
tā, ka es, ierodoties pie klienta, varu sniegt savus pakalpo-
jumus, arī atrodoties ceļā, jebkurā laikā un vietā varu sniegt
savu pakalpojumu.  Saimniecisko darbību uzsāku 2019.
gada jūlijā un šogad apgrozījums ir pieaudzis uz pusi vairāk.
Klientu loks palielinājies, tie ir no dažādiem novadiem,
gan no Viļakas, Balvu, Rugāju, gan arī no Gulbenes nova-

da. Ik pa laikam tiek pieprasīts arī projektu rakstīšanas
pakalpojums. Arī turpmāk plānoju attīstīt savu uzņēmēj-
darbību, piedāvājot vēl plašāku pakalpojumu klāstu.»

Bitenieks Guntis Mežals realizēja projektu «Bišu saim-
ju pavairošana un biškopības produktu ražošana». «Esmu
ļoti pateicīgs par Viļakas novada domes atbalstu. Ir daudz
kas paveikts un iegādāts veiksmīgai saimniekošanai, tāpēc
turpināšu darboties ar vēl lielāku entuziasmu, lai vairāk
attīstītos un pilnveidotos savā sirds darbā, kas man ļoti
patīk. Gads no gada dod arvien vairāk iespēju biznesa
pilnveidošanā, tāpēc turpinot strādāt varēšu sasniegt savus
sapņus, kur esmu ļoti laimīgs. Paldies par visu!» pateicās
Guntis Mežals. 

Pirms pieciem gadiem Artjoms Kokorevičs realizēja
projektu «Granulu ražošana». «Pēdējo divu gadu laikā
tiek uzbūvētas jaunas telpas, ir iegādātas šujmašīna, mai-
siņu aizkausētājs, siena un zāles smalcinātājs! Ir ieguldīts
liels darbs un nauda! Viss notiek ne tik ātri kā gribētos,
bet pamazām kustamies uz priekšu,» tā par paveikto pēdē-
jos gados pastāstīja Artjoms. 

Projektu «Ieguldījums saimnieciskās darbības attīstībai
un paplašināšanai» realizēja Artis Bratuškins. Projektā
iegādājās inventāru: 2 krūmgriežus, 2 aizsargķiveres, 2
krūmu nažus un 2 aizsargus. «Neilgi pēc projekta realizā-
cijas tika noslēgts apakšlīgums ar uzņēmumu, kas regulāri
piedalās un uzvar VAS «Latvijas Valsts meži» rīkotajos
iepirkuma konkursos par mežaudžu atjaunošanu un kop-
šanu. Tas dod iespēju strādāt visu gadu bez dīkstāvēm.
Sadarbojamies joprojām,» par savu darbību atklāja Artis
Bratuškins.

Z/s «Sēnītes»  realizēja projektu «Ezer tūre». «Saņemot
atbalstu no pašvaldības 2018.gadā, guvām iespēju diver-

Piecus gadus Viļakas novada dome   
aK tu alItātES VIļaKaS NoVadā
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    me atbalsta uzņēmējdarbību novadā

sificēt savu ZS, ko dibināju 2017.gada novembrī un tā
graudu audzēšanu papildinājām ar tūrismu Viļakā, iegā-
dājoties 4 sup dēļus. Konkurss bija iespēja «iekāpt» jaunā
lauciņā, kas aizrāva un turpina attīstīties! Pirmais gads
bija ļoti saulains un var teikt, ka dzīvojām pie ezera, jo
cilvēki, tālāki un tuvāki novada ciemiņi, labprāt izmēģināja
supus Viļakas ezerā, citi devās uz salu, citi pa ezera peri-
metru, kā arī izmantoja izbraukuma iespējas. 2019.gadā,
nopirkām katamarānu, jo ļoti daudzi klienti izteica vēlmi
pēc šāda rīka un vasarā iesniedzām LEADER projektu
tūrisma attīstībai, kas noslēgsies šogad.  projekta ietvaros
iegādājāmies tandēma velo, ģimeņu supu, kas paredzēts
6-10 personām, divus buru supus, divas klasiskās koka
laivas, pirts muciņu uz piekabes, namiņu, kurā atradīsies
gan Ezertūres ofiss, noliktava, gan arī būs iespēja apmek-
lētājiem atpūsties uz jumta terases jaunajās dārza mēbelēs,
kā arī elektrotehniku, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu
mārketingu, kā arī organizēt filmu un citus tematiskos
vakarus. Pavasarī, ceram, ka varēsim noorganizēt arī
Ezertūres atklāšanas pasākumu jaunajā adresē Viļakā,
tāpēc aicinām sekot līdzi mums facebook un instagram,
lai nepalaistu garām jaunās iespējas!» pastāstīja z/s Sēnītes
saimnieks Alvis Šmits.

«Kad 2019. gadā pašvaldība atbalstīja netradicio-
nālo naktsmītni – burbuļtelti jeb projektu «Million Star
hotel» – bija patiess prieks, jo šī ideja, šķiet, nedaudz
kāpa ārā no rāmjiem, taču komisija noticēja, ka Viļakas
novads ir lieliska vieta, kur attīstīt glempingu. Par ko bija
milzīgs prieks, jo cilvēki no dažādām vietām Latvijā devās
ciemos, lai paliktu burbulī, pazustu mūsu skaistajā dabā
un izbaudītu to, ko sniedz novads un Ziemeļlatgale kopu-
mā. Šis bija iedrošinājums īstenot naktsmītņu sapni un

ziniet, tas patiesi ir aizrāvis! Es teiktu, ka 2019.gads bija
tāda kā demo versija, kurā daudz mācījos, attīstīju nakts-
mītni, veidoju foršas sadarbības iespējas un sapratu, kas
strādā un ko jāpilnveido. Šogad jauda bija pavisam citā-
dāka, protams, mācīšanās mirklis nepazuda, jo kad šķiet,
ka nu jau visu zini, tad vienmēr rodas jaunas situācijas,
no kurām mācies un pilnveidojies! Prieks bija uzņemt
viesus, iepazīstināt ar Vēršukalnu, stāstīt par novadu un
palīdzēt sastādīt maršrutus, jo tik daudzi no visiem bija
pirmo reizi Viļakas novadā! Bet ziniet, visi bija patīkami
pārsteigti par to, ka pie mums divas dienas ir par maz,
vajag vairāk, lai izbaudītu visu, ko sniedz novads un tās
ļaudis!» savu pieredzi atklāja projekta realizētāja Santa
Šmite.

«Projekta «MāGaLiņa cipītes» atbalsts deva iespēju
uzsākt savu uzņēmējdarbību dzimtajā pusē. No bērnības
esmu interesējusies par mājputniem, pētījusi – kā no oliņas
izšķiļas cālītis, esmu daudz lasījusi literatūras, studējusi
pašmācības ceļā gan turēšanas apstākļus, gan barošanas
un dēšanas īpatnības. Olas ir viens no uzturvielām bagā-
tākajiem produktiem, tajā ir visas dzīvā organisma attīstī-
bai nepieciešamās uzturvielas. Par savu finansējumu iegā-
dājos pirmās vistiņas, par pašvaldības piešķirto finansē-
jumu 1176.64 Eur iegādājos putnu barotavas, dzeramos
traukus, papīra breketes olu salikšanai, būrus mājputniem,
inkubatoru, kur iespējams pašai salikt olas inkubatorā, lai
izšķiltos savi cālīši. Tā pēdējos 4 gadus Viļakas novada
un kaimiņu novada iedzīvotājiem piedāvāju iegādāties
mājputnu olas, kas dzīvojušas brīvībā. Pašvaldības atbal-
stītais projekts mani iedrošināja iesniegt nākamos projek-
tus. Lauku atbalsta dienestā saņēmu projekta «Putnkopības
nozares attīstīšana Mārītes Slišānes saimniecībā», esmu

iesniegusi arī Leader programmā projektu, ļoti ceru, ka
Lauku atbalsta dienests atbalstīs projektu,  jo tad realizēšu
ideju, ka savu saražoto produkciju realizēju konditorejas
izstrādājumu pagatavošanā,» aizrautīgi par savu darboša-
nos pastāstīja Mārīte Slišāne. 

«Pateicoties Viļakas novada pašvaldības konkursa
finansējumam, varēju iegādāties elektrisko keramikas
apdedzināšanas krāsni, tas ļāva uzreiz pēc studiju beigša-
nas uzsākt patstāvīgi darboties keramikas jomā. Piedāvāju
savus keramikas izstrādājumus tirdziņos te pat Balvos un
Rēzeknē, kā arī jau divus gadus esmu piedalījusies
Latgales dienu tirgū Rīgā un tūrisma tirgū Madonā.
Ievietojot foto sociālajos tīklos, kā arī citas publikācijas
ir palīdzējušas uzrunāt potenciālos klientus un citus inte-
resentus. Ļoti iepriecina, ka cilvēki novērtē ieguldīto roku
darbu un izstrādājumu unikalitāti un ir gatavi pasūtījumu
gaidīt, jo keramikas izgatavošanas process ilgst vairākas
nedēļas. Ir izveidojusies sadarbība gan ar uzņēmējiem,
gan privātpersonām – pēc kuru individuālām vēlmēm
izgatavoju traukus ar logo, personalizētiem uzrakstiem
utt. Prieks, ka pasūtītāju vidū ir arī daudz vietējo :)  Esmu
izveidojusi arī savu atpazīšanas zīmi Lības keramika.
Šobrīd turpinu attīstīties un realizēju projektu ar Eiropas
Savienības atbalstu - pašlaik notiek darbi pie keramikas
darbnīcas tapšanas, kurā plānoju ne tikai uzņemt tūristus
un citus interesentus, bet arī piedāvāt radošas keramikas
meistarklases, gan bērniem, gan pieaugušajiem. Paldies
Viļakas novadam par noticēšanu un atbalstu, tas patiesi
bija liels pirmais solis turpmākajai attīstībai!» atklāja un
pateicās Lība Ločmele. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs, grafiki: Vineta Zeltkalne

aK tu alItātES VIļaKaS NoVadā
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EEgglleess  mmiirrddzzuummss
VVii ļļaakkaass  ppii llssēēttāā
Viļakas egle šogad izraudzīta no atvesta no Vecumu

pagasta. Pilsētas galvenā egle ir 10 m augsta ar īstiem

čiekuriem, tā ir uzstādīta Viļakas strūklakas laukumā,
netālu no domes. Egles rotāšanai daļēji tika izmantoti
iepriekšējos gados iegādātie rotājumi: 185 metri 
elektriskās silti baltās lEd virtenes, 12 gab. mirgojošās
lEd sniegpārslas un egles galotne. Krāšņajā rotā 
šī gada jaunums ir 200 m mirgojošas zaļas lEd 
virtenes un 51 gab., trīs izmēru, spīdīgas zelta bum-
bas, lai eglīte būtu skaista un pamanāma arī dienas
gaišajā laikā. 

Galvenās egles izrotāšanai, tāpat kā citus gadus, tika
noīrēts pacēlājs. Šogad iegādātie rotājumi izmaksājuši
263 eiro, kopā egle šogad pašvaldībai izmaksāja 420 eiro.
Turpat pie pilsētas centrālās egles apmeklētājus sagaida
sniegavīri un gaiši mirdz strūklakas namiņš. 

Liels Paldies uzņēmējam Elmāram Šakinam par palī-
dzību - pilsētas egles transportēšanu! 

Teksts: Daiļdārzniece Kristīne Rundzāne
Foto: Mareks Šubenieks

aK tu alItātES VIļaKaS NoVadā

Saimniecības «Vītoliņi»
saimnieks Viktors So bols
pa gājšgad realizēja projektu
N r . 2 0 1 9 - V N D - 2 - 0 6

«uzņēmējdarbības attīstība
Vi ļa kas novada Šķilbēnu pagas-

ta «Vītoliņos»». 
Projekts saņēma 2000,00 Eur pašval-

dības atbalstu, vismaz 500,00 Eur bija līdz-
finansējums, kurā netiek ieskaitīti visi izde-
vumi nojumes būvniecībai. Projekta mērķis
bija paplašināt tūrisma piedāvājumu saim-
niecībā, lai piesaistītu tūristus un relaksētu
vietējos iedzīvotājus. Projektā iegādājās
inventāru: 2 sedlus un 1 aizjūgu un mate-
riālus, lai pārbūvētu karieti, divriču brau-
camos ratus. 

Pats saimnieks plānoja ieguldīt savus
personīgos līdzekļus, lai uzbūvētu nojumi,
kur glabāt pašvaldības projektā iegādāto
inventāru, pārbūvētos divriču braucamos
ratus, karieti. Šogad šis plāns ir realizēts
dzīvē. Saimniecībā ir 7 zirgi. Saimniecībā
ir pieejams pakalpojums ar izjādēm un
vizināšanos karietē. Šogad sakarā ar pan-
dēmiju Covid-19 plaša tūrisma sezona
nenotika, bet bija ģimenes, kuras labprāt
vizinājās karietē vai devās izjādēs ar zir-
giem. Saimniecība ir specializējusies gaļas
lopkopībā un graudkopībā, audzē arī aitas,
ir iespējams iegādāties jēra gaļu. 

Jau no bērnības, cik vien Viktors var
atcerēties, saimniecībā ir bijis vismaz viens
zirgs. Visu dzīvi līdzās govīm, ir bijuši arī
zirgi, tā pakāpeniski saradies ar zirgiem
un nedaudz paplašinājis zirgu ganāmpulku,
jo dēls esot izteicis vēlēšanos, ka gribētu,
lai mājās ir ponijs. «Ģimenē nolēmām, ka
svarīgi ir saimniecībā dažādot riskus, kāpēc
nepamēģināt zirgus izmantot tūrismā?
Pamēģinājām, sapratām, ka jāattīsta pie-
dāvājums. Šogad sakarā ar Covid 19 pan-
dēmiju, interese bija, bet daudzi neatbrau-
ca, jo baidījās doties prom no savas māj-
saimniecības. Citus gadus klientu atsauk-
sme bija pozitīvas. Lielākoties bērni ir tie,
kuri aģitē vecākus atbraukt pie zirgiem.
Sākumā mazākie bērni grib braukt ar poni-
ju, sākumā bērni tā kā baidās no liela zirga,
bet pēc 2 – 3 reizēm, varam pierunāt bērnus
izmēģināt vizināšanos ar zirgu. Bet ir arī
bērni, kuri uzreiz grib vizināties tikai ar
zirgu,» pastāstīja Viktors Sobols.

Viktors atklāja, ka ir pārbūvētas arī
ragavas, kurām klāt ir pielikti ritentiņi un
pa sausu asfaltu arī vasarā var vizināties
ar ragavām, bet ziemā, ja nepieciešams,
ritentiņus ir iespējams noņemt un braukt
ar ragavām pa sniegu. «Pēdējos gados
Latvijas ziemās ir maz sniega, tāpēc izdo-
māju tādu neparastu piedāvājumu ragavas
ar ritentiņiem. No malas izskatās amizanti,
kā vasarā vizināmies ar ragavām. Ir arī

kamanas, lai tā lepni izvizinātos pa sniegu.
Kamanās no  4 līdz 6 personām var izvizi-
nāt reizē,» par neparastu piedāvājumu
izstāstīja Viktors.

Ja pašvaldība izsludinātu projektu kon-
kursu uzņēmējiem, kuri jau ir saņēmuši
pašvaldības atbalstu, tad noteikti Viktors
pieteiktos. «Ir idejas paplašināties.
Piemērām, pārbūvēt karieti ziemai un vasa-
rai 6 personām, kurā iejūgtu pat divus zir-
gus. Ir doma startēt pat Leader projektu
konkursā, bet jāskatās kādus noteikumus

diktēs pandēmijas izraisītās sekas. Bet gal-
venais, ka negribas apstāties, bet gribas
attīstīties,» nedaudz nākotnes plānus ieski-
cē Viktors Sobols.

Nākamā gada tūrisma sezonai Viktors
Sobols ir gatavs, ir atvērts tūristu, viesu
un interesentu uzņemšanai, tikai iepriekš
ir jāpiesakās pie saimnieka. Vizināties ar
zirgu  vai poniju var visu gadu neatkarīgi
no laikapstākļiem, ja vien ir velme to darīt.

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Pozitīvas pārmaiņas saimniecībā «Vītoliņi»
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Kultūra / VIļaKaS roMaS Katoļu BazNīCaS draudzES zIņaS

literāro prozas tekstu konkursā «latgolas prozys
skaitejumi 2020» noskaidrota uzvarētāja – tekstilmāk-
sliniece un rakstniece annele Slišāne. Viņa lasīja īsstās-
tus «tuoraga kule», «ai tuoraga tortu gostūs» un
«Vilcīnā» un piedalīsies starptautiskajā literatūras fes-
tivālā «Prozas lasījumi 2020», pirmo reizi festivāla
autoru vidū būs arī labākais latgales prozas autors.

Latgales reģiona autoru prozas tekstu konkurss šogad
tika izsludināts pirmo reizi, to organizēja biedrība «LgSC».
Darbu vērtēšana notika divās kārtās. Pirmajā kārtā žūrija

aizklāti vērtēja visus iesūtītos tekstus, izvēloties labākos
dalībai otrajā kārtā. Pandēmijas ierobežojumu dēļ otrā
kārta nenotika klātienē, kā sākumā bija iecerēts, bet autori
savus tekstus lasīja kameras priekšā Rēzeknē. Žūrija
noskatījās tekstu lasījumus video un izvēlējās uzvarētāju. 

Autori tika aicināti konkursā iesūtīt līdz šim nepubli-
cētūs tekstus latgaliešu rakstu valodā vai latviešu literārajā
valodā. Darbi tika vērtēti, izceļot ne teksta valodu, bet
literārā teksta kvalitāti un piederību Latgales kultūrtelpai.
Konkursa pieteikumus vērtēja literatūrzinātniece un
Austrumlatvijas literārās akadēmijas vadītāja Maija
Burima, rakstniece Laima Kota, dzejniece Anna Rancāne
un  literatūrzinātniece un dzejniece Iveta Ratinīka.

Rakstniece Laima Kota, rezumējot savu pieredzi, saka:
«Itymus laikūs byut rakstnīkam — tur dūmuot vajag, lai
kū tik napraktisku dareitu ai prīku! :) Vysim autorim –
sirsneigs paļdis! Laseišana ci stuostu skaiteišana beja cīši
interesnuo līta, nu tīsas prīceigi, ka ir jauni autori, kuri
cer ai vuordu puormaineit pasauli.»

Konkursa uzvarētājas lasījums video skatāms:
https://www.youtube.com/watch?v=Ri0OKlqyt_I 

Rakstniecei Annelei Slišānei nākamā gada sākumā
iznāks prozas grāmata  «Tuoraga stuosti». Konkursā atzi-
nību guva autores iesniegtais īsstāstu cikls no šīs grāmatas
manuskripta.

Slišānes iepriekšējā grāmata un tekstilmākslas projekts
«100 deči Latvijai» bija dāvana Latvijas 100. dzimšanas
dienā. Simtgadīgās stellēs Latgalē un Rīgā noaustie deči
tika izstādīti daudzās vietās Latvijā un piesaistīja uzmanību
ar dziļi personīgajā pieredzē sakņotiem aužot pierakstītiem

stāstiem, kas apkopoti grāmatā. Tajā pašā gadā autore
ieguva latgaliešu kultūras gada balvu «Boņuks» par tek-
stilmākslas un literatūras projektu «#100dečiLatvijai».

Jaunajā grāmatā «Tuoraga stuosti» apkopoti stāsti par
biezpienu, reizē – par sievietēm mūsdienu sabiedrībā.
Autore saka: «Tuorags kuo metamorfoze. Stuosti par
izaugšonu. Par cylvaka izaugšonu, izaugšonu caur vusuom
suopiem un puorbaudejumīm. Par izaugšonu par cylvaku.
Par sīvīti.»

Konkursa norisi atbalstīja SIA «Zeize». Uzva rētāja
saņems uzņēmuma sagatavoto dāvanu karti pakalpojumu
vai preču saņemšanai salonā «DekoPrint» Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā 112. Konkursa video izveidoti ar Valsts
Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu projektā «Digitālā
Latgale portālā lakuga.lv».

Konkursa organizatori biedrība «LgSC» apvieno cil-
vēkus, kam ir svarīgi saglabāt un attīstīt Latgales un lat-
galisko kultūrtelpu, latgaliešu valodu. Biedrība vienmēr
ir centusies vispirms atbalstīt jaunos latgaliešu autorus un
izdot kvalitatīvu literatūru, uzmanību pievēršot jauniešu
auditorijai. 

Šogad starptautiskais literārais festivāls «Prozas lasī-
jumi 2020» notiek tiešsaistē, to organizē Latvijas Rakstnie -
ku savienība. Laika gaitā «Prozas lasījumi» no neliela
pasākuma Andreja Upīša dzimšanas dienas piemiņai izau-
guši vairāku dienu festivālā, kura programmā ar savu jau-
nāko darbu vai to fragmentu lasījumiem piedalās dažādu
paaudžu Latvijas un citu valstu rakstnieki. 

Ziņu sagatavoja konkursa koordinatore Ilze Sperga
(tel. 29512432, e-pasts ilze@lgsc.lv)

Noskaidrots konkursa «latgolys prozys skaitejumi 2020» uzvarētājs

Anneles Slišānes fotogrāfija: Annele Slišāne mūzi kas un
dzejas festivālā «Upītes Uobeļduorzs 2020»

Adventes laiks Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcā «Būsim vienoti lūgšanās 

un labās domās, gaidot Gaismu – Jēzu Kristu!»

«Tas nav Adventa vainags vai kronis. Tā nav pat mākslas perfor-
mance. Tas ir stāsts, tas ir simbols... tā ir dzīve caur kādu nokaltušu
un nolūzušu koka zaru. Dzīve, tik trausla un reizēm interesanta, pie-
pildīta vai diezgan bieži izniekota. Bet Dieva rokās kļūst plaukstoša,
ne šīs pasaules acīs, bet mūžības perspektīvā. Un šie apstākļi, kas
liek būt savādākam – ierāmētākam, bet tik un tā siltuma nezūdošam...
Laiks pārmaiņām sev un domām tiekties uz Augšu...tiekties tuvāk pie
Dieva...ir laiks kāpšanai uz debesīm...ir Adventes laiks! Nāc Kungs
Jēzu un dari arī mani par dzīvu zaru Tavās mūžīgajās Tēva plaukstās!»
uzrunāja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Šogad Viļakas katoļu baznīcā svecītes Adventa simbolā - instalācijā
aizdegs cilvēki, kuri fiziski atrodas tālu no Viļakas, bet domās, darbos
un lūgšanās ir kopā ar mums. Pirmo svecīti aizdedza mūsu draugs
Edgars Bondars. Audio uzrunā Edgars Bondars teica: «Advente ir
ceļš uz gaismu. Tas ir piepildīts ar cerību, ticību un mīlestību. Domas
ir par gaismu, par labāku un drošāku rītdienu, par skaistāku un plauk-
stošāku Latviju, par dzimto pusi, par tuviniekiem. Un par to, kā gais-
mai atnākot, mēs būsim kļuvusi stiprāki. Mēs pārvarēsim tumsu.
Novēlu gaišumu sirdī Viļakas Romas katoļu draudzei. Ar sirsnīgiem
sveicieniem no Varšavas». 

Iemirdzējusies otrā Adventa laika svecīte
Svinīgā pirmā mēneša svētdiena, 6.decembrī, Viļakā bija īpaša ne

tikai tāpēc, ka kā katru pirmo mēneša svētdienu lūdzamies īpašo Jēzus
Sirds dievkalpojumu, bet tāpēc, ka ciemojās Viļakas draudzes draugs,
priesteris, profesors Andris Priede, kurš sprediķī aicināja cilvēkus būt
piesardzīgiem, bet arī izvērtēt saņemto informāciju objektīvi, nepa-
doties atkarībai televizora vērošanai un vienpusējas informācijas
uzņemšanai, bet paļauties uz Dievu un atcerēties, ka mums katru
dienu visvairāk ir jādomā kā vislabāk sagatavoties mūžībai un neviens
no mums nav nemirstīgs, Dievu vaigu vaigā mums būs agrāk vai
vēlāk jāskata ikvienam.

Un tāpēc, ka otro Adventa svecīti domās iededzināja kultūras pasā-
kuma «Baznīcu nakts» komandas vadītājs, Valsts prezidenta ārštata
padomnieks vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos, Rīgas
domes deputāts, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra kontrabasists,
Viļakas atbalstītājs Jurģis Klotiņš. «Šogad mēs savās domās un sirdīs
bieži uzdodam jautājumu – kāpēc, kāpēc tā notiek? Adventa laiks
mums dāvā vairāk ticības, cerības, mīlestības un drosmes, tiks izcīnīta
uzvara arī par šo pārbaudījumu. Šis pārbaudījums ir palīdzējis padzi-
ļināt ticību, tuvāk mīlestību, dzīves jēgas jautājumu. Simboliski, ka
laicīgais kalendārs noslēdzas pēc Ziemassvētkiem, bet garīgais kalen-
dārs, kas saistās ar mūžības perspektīvu, un baznīcas gads, iesākās
tieši ar Adventa laiku. Lai arī, kas notiktu pasaulē, mūsu mīļajā pasaulē,
lai arī kādiem pārbaudījumiem, mēs kā tauta, mēs kā cilvēki ejam
cauri, tomēr Dievs ir uzticams un mēs esam drošās rokās. Lai izdodas
Adventa laikā šo apziņu piepildīt un stiprināt. Svētīgu Adventa laiku,»
aicināja pārdomāt Jurģis Klotiņš.

Iededzam prieka svecīti 
ne tikai Adventa vainagā, bet arī mūsu sirdīs
Trešā Adventa svecīte simbolizē prieku. Dievs mūs ir aicinājis

priecāties. «Brāļi, vienmēr esiet priecīgi! Nemitīgi lū¬dzieties! Par
visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz
jums. Neapslāpējiet Garu, neniciniet pravietojumus, bet pārbaudiet
visu! Kas labs, to paturiet! No visa ļaunā turieties tālu!» (1 Tes 5, 16-
24) Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels aicināja
priecāties par Viļakas baznīcu, par darbiem, kuri, ja vien Dievs būs
vēlējies, noslēgsies, līdz Ziemassvētkiem. Un ja kāds nevar atrast
kaut vienu lietu par ko priecāties, lai obligāti piezvana prāvestam, tad
viņš noteikti padomās un pateiks ikvienam par ko priecāties.
«Turēsimies pie labā, atcerēsimies labo, jā, ļaunais ir pasaulē un tas ir
skaļš, bet mēs turēsimies pie Dieva, priecāsimies un pateiksimies par
to labo, ko Dievs mums ir devis,» dedzīgi aicināja pr. Guntars Skutels.

Trešo svecīti Viļakas Adventa laika simbolā iededzināja dziedātāja
Samanta Tīna.  Viņa nav koncertējusi Viļakā, bet no dziedātāja Roberto
Meloni ir dzirdējusi tik daudz leģendu par Viļaku, ka vēlējās Viļakas
katoļu draudzi iepriecināt Adventa laikā ar savu dziedāto dziesmu
«Skan tūkstoš balsīm dziesmas», kaut arī tā tika atskaņota ar moderno
tehnoloģiju palīdzību, tomēr Samanta Tīna sirdī bija kopā ar Viļakas
draudzi. «No visas sirds Jums vēlu mieru, pateicību un mīlestību. Lai
katrā Jūsu mājā šī trešās svecītes liesma samīļo katra Jūsu sirsniņu,
lai šī svecīte tiek iedegta ar prieku, ar brīnumu gaidām, ar mīlestību.
Un galvenais PATEICĪBU! Es vēlu Jums noticēt tam, ka brīnums ir
iespējams. Jo ticība ir tā, kas dara brīnumus. Lai priecīga, svētīga un
mīlestības pilna trešā Adventa nedēļa,» no sirds vēlēja Samanta Tīna. 

Informāciju sagatavoja un foto: Vineta Zeltkalne

Dievkalpojumi
decembrī

20. decembris – Adventa IV
svētdiena

Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas
Romas katoļu baznīcā 

Sv. Mise – plkst. 14.00 Liep -
nas Romas katoļu baznīcā

24. decembris – Kristus dzim-
šanas svinību vigīlija (Lūdzu
sekojiet līdzi informācijai, vai
nemainās informācija par diev-
kalpojumu norisi Ziemassvētku
laikā)

Sv. Mise plkst. 18.00 Viļakas
Romas katoļu baznīcā 

25. decembris – Kristus Dzim -
šana (obligātas svinības)

Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas
Romas katoļu baznīcā 

27. decembris – Svētā Ģi -
mene (svētība ģimenēm, kuras
ir ieradušās baznīcā)

Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas
Romas katoļu baznīcā 

Sv. Mise – plkst. 14.00 Liep-
nas Romas katoļu baznīcā

31. decembris
Sv. Mise plkst. 8.00 Viļakas

Romas katoļu baznīcā 

Dārgie draugi!
Man ir patiess prieks, ka mūsu īpašais baznīcas sienas

kalendārs ir nopērkams Balvos #azote, Brīvības ielā 59a. Tā ir
vieta, kur satiekas vietējā meistara darbs vai mājražotāja prece.
protams Viļakas draudzes kalendārs ir nopērkams arī Viļakas
Romas katoļu baznīcā. 

Dalāmies ar šo ziņu un atbalstām vietējos, atbalstam savējos...
Paldies! 
P.s. Prieks par radošām personām! Lai Dievs palīdz realizēt

savas labās idejas!    
Pr. Guntars Skutels
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IzGlītīBa

laika periods no septembra
līdz decembrim Medņevas pirms -
skolas izglītības iestādē «Pasa -
ciņa»  ( turpmāk tekstā – iestā-
de) ir ritējis raiti, interesanti un
dažādām aktivitātēm bagāti.
Šajā mācību gadā katra grupa
darbojas atsevišķi un tiekamies
tikai āra aktivitātēs.

Kā veicās «Ežuku» grupas
bērniem stāstīja pirmsskolas sko-
lotāja Gunta Briediņa – septembra
mēnesī «Ežuku» grupas bērni pa -
lēnām adaptējās jaunajā vidē un
iepazina pirmsskolas ikdienas
ritmu. Mēnesis noslēdzās ar ievir-
zi jaunajā tēmā – bērni iepazinās
ar dabas norisēm, vēroja un pētīja
dārzā izaugušos dārzeņus, augļus
un ogas, kuras tika smaržotas un
garšotas. Apguva prasmsi salīdzi-
nāt un šķirot. Pakāpeniski iepazi-
na aktuālākās pašapkalpošanās
prasmes – roku mazgāšanu, galda
kultūru un klāšanu, kā arī sevis
apkalpošanu.

Oktobris pagāja ar krāsainām,
raibām koku lapu virtenēm un
rotaļām. Bērni vairākkārt devās
pastaigā uz mežu, lai iepazītos ar
meža veltēm, un mācītos atpazīt
kokus un krūmus. Aktīvi tika vāk -
ti dabas materiāli, kurus vēlāk va -
rēsim izmantot praktiskajās no -
dar bībās attīstot pirkstu, roku
muskulatūru, loģisko domāšanu
un citas prasmes. Viss mācību
process tiek organizēts tā, lai ma -
zajiem ķipariem būtu interesanti,
materiāli būtu daudzveidīgi un

pieejami jebkurā laikā. Regulāri
tiek vingrināts runas aparāts atda-
rinot skaņas, fiziskās aktivitātes
atdarinot meža dzīvniekus. 

Aktīvās darbības noslēgumā
tika noorganizēti «Rudens svēt-
ki», kur bērni dziedāja, dejoja un
gāja rotaļās.

Savukārt novembris, kā jau
patriotiskais mēnesis, iesākās ar
sarunām par mājām, tuvāko ap -
kārtni, draudzību un cieņu vienam
pret otru.

Par aktivitātēm «Zaķēnu» gru -
pā stāstīja pirmsskolas skolotāja
Inese Logina – «Zaķēnu»  grupi-
ņas bērni, katru mēnesi izdzīvoja
dažādas aktivitātes un kopīgas ra -
došās darbības! Septembra mē ne -
si bērni pavadīja adaptācijas pe -
riodā, kur viens otru tuvāk iepazi -
na, apguva grupiņas iekšējās kār-
tības noteikumus un iemācījās būt
viens otram atbalsts  un draugs. Ko -
pīgi gājām pastaigās un izspēlē-
jām dažādas spēles un rotaļas. Mē-
nesi noslēdzām ar  sporta die nu,
kur bērniem bija iespēja darboties –
skriet, lēkt un parādīt sa vas pras-
mes dažādos pārbaudījumos. 

Oktobra mēnesī «Zaķēnu»
grupa gāja pastaigās ar mērķi vākt
dabas materiālus un no tiem vei-
dot mandalas un kastaņu kasti,
kur varētu rotaļāties. Kopīgi ar
ve cākiem un skolotājām veidoja
Miķeļdienas izstādi. Grupiņā iz -
spēlējām rotaļas un cienājāmies
ar gardumiem. 

Novembris mums visiem bija

ļoti īpašs un patriotisks. Bērni
iepazinās ar svētku nozīmi mūsu
ikdienā. Svinējām Mārtiņdienu –
gatavojām maskas un dejojām.
Veidojām  Latvijai par godu nozī-
mītes un svečturīti, ko kopīgi ar
vecākiem uzlika savās mājās uz
palodzes. Kopā gājām ārā, veido-
jām svecīšu sirsniņu  un vēlējām
mūsu Latvijai «Daudz laimes
dzimšanas dienā»! 

Svētku mēnesi noslēdzām ar
bērnu zīmējumiem vecākiem un
laba vēlējumiem!

Pirmsskolas skolotāja Karina
Aleksejeva pastāstīja par aktivi-
tātēm «Lāčuku» grupiņā – mūsu
grupā  rit daudzveidīgs, kompe-
tenču pieejā  balstīts mācību pro-
cess, kas rosina bērnus izzināt un
apgūt dažādas prasmes. Mācību
gads iesākās ar adaptācijas perio-
du, iepazīšanos un sadraudzēšanos.
Temata «Es pirmsskolas iestādē»
ietvaros tika izrunāti grupas iek-
šējās kārtības noteikumi, izzināta
iestādes tuvākā apkārtne, veidotas
komunikāciju prasmes. «ES» iz -
pratne kolektīvā, daudzi radoši
darbi, kas sasitās ar apgūstama-
jiem mācību apakštematiem. Ru -
dens pirmā daļa pagāja radoši,
aktīvi ar daudzām pastaigām un
krāsainām rudens velšu mandalām.

Apgūstot mācību vielu par  tē -
mu –  diena un nakts,  tika pievērsta
uzmanība arī kosmosam. Bērni ar
lielu interesi iesaistījās un pētīja,
skatījās video materiālus par kos-
mosu, dzīvi kosmosa stacijā, izzi-

nāja, kas ir gravitācija un zemes
pievilkšanās spēks, praktiskā dar-
bībā un veicot eksperimentus.
Paši zīmēja savu kosmosu trie-
pienu, veidoja visumu ar zvaig-
znēm, ko vēlāk arī aplūkoja caur
teleskopu, kā arī no folija veidoja
savas kosmosa stacijas.

Mārtiņdienā izdevās jautrs jam-
padracis ar maskām, dziesmām
un rotaļām, masku defilē jeb parā-
di un maskuballi, radot bērniem
prieku un pozitīvu emociju lādi-
ņu. Tā pat bērni ar interesi skatījās
dokumentālo filmu par maskoša-
nās tradīcijām Latvijā. 

Valsts svētki tika aizvadīti
patriotiski un sirsnīgi. Visu rudeni
tika veikts pētījums  «Bērzu pār-
vērtības» – pētījuma objekts bēr -
zu rinda. Tika pētīts, kā mainās
bērzi rudenī, katru nedēļu fiksējot
fotogrāfijā pārmaiņas. Šobrīd tiek

veidots pētījuma apkopojums un
prezentācija. 

Grupā norit pašvadīts mācību
process –  patstāvīgas pašapkalpo -
šanās prasmes, bērniem ir brīvi
pieejami visi nepieciešamie mācī-
bu materiāli, lai bērni var  un at -
bilstoši viņu interesēm un iecerēm
realizēt savas idejas un radošās
izpausmes.

Radoši, aktīvi un izzinoši esam
sagaidījuši pirmo adventi un ta -
gad  gatavojamies visbaltākajiem
un saldākajiem svētkiem – Zie mas -
svētkiem!
Kaut varētu Adventes laikā
Tik daudz gaismas dvēselē sēt,
Viens pret otru, lai mīļumā spētu,
Mēs šai pasaulē uzziedēt.
Mierpilnu un gaišu Adventes laiku!

Medņevas «PII Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne

aktivitātes Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

«Koklītes ceļojums»
4. decembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas 1.–4. klašu

grupu skolēni latvijas skolas somas ietvaros, skolas
zālē vēroja aktiera, vīru kopas «Vilki»vadītāja un 
multiinstrumentālista  Edgara lipora koncertnodar-
bību «Koklītes ceļojums».

Pasakas formā skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem
mūzikas instrumentu tēliem – bungām, mandolīnu, ģīgu,
dūdām u.c.

Katrs instruments pārsteidza ar savu  savdabīgo  izska-
tu un individuālo skanējumu.

Galvenā varone  Mazā Koklīte, kura dzīvo kopā ar
savu tēti Lielo Kokli, un kā jau maziņai un zinātkārai
radībai tai ir daudz jautājumu par apkārtējo pasauli. Tie
nekad nebeidzas, jo rodas jauni un jauni, piemēram, kāpēc
puķes aug uz augšu, kāpēc saule ir dzeltena, kāpēc sniegs
ir balts utt.

Lai to visu noskaidrotu, Mazā Koklīte kopā ar skolē-
niem devās  pasaulē rast atbildes uz saviem neskaitāma-
jiem jautājumiem.

Nodarbība bija gan izzinoša, gan praktiska, jo tika
iesaistīti līdzdarboties arī skatītāji. Nodarbības laikā  tika
ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības izglītības
iestādē.

Projekta koordinatore I. Krilova
Foto L. Ozola, I. Rēvalde
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IzGlītīBa

Mazās koklītes ciemošanās 
Viduču pamatskolā

26. novembrī rekavas vidus -
skolā  projekta «latvijas skolas
soma» ietvaros viesojās improvi -
zators dzintars rožkalns, kas ievē-
rojot visus valstī noteiktos iero-
bežojumus,  3., 4., 5., un 6. kla -
sei vadīja meistarklases no dar -
bības «Mana runa pārliecina».

Nodarbībās mācīja skolēniem,
kā nebaidīties publiski uzstāties,
kā veidot savu runu, lai tevī klau-
sītos ar interesi, kādi četri svarīgi
noteikumi jāievēro uzejot uz ska-
tuves. 

Bērni uzzināja, cik svarīga ir
stāja, roku kustības un balss into-
nācija. Dzintars mācīja arī to, kā
var izkļūt veiksmīgi no nepatīka-
mām situācijām, kas visiem mēdz
gadīties. Skolēni labprāt piedalījās
sarunās un uzdevumu pildīšanā,
savos vērtējumos atzina, ka vi -
ņiem paticis uzstāties, veidot stās-
tus, reklāmas.

Nodarbības pēc skolēnu uzska -
 tiem bija interesantas, aizraujošas,
ar labu humoru. Viņi labprāt vēl pie -
dalītos tādās nodarbībās.

Teksts un foto: 
A. Koniševa, S. Bondare

«Mana runa pārliecina!»

Mūsu skolā bija atbraukusi
ciemos Mazā koklīte. Viņa pa -
stāstīja par savu ceļojumu un par
to, ko viņa šī ceļojuma laikā bija
satikusi. Tie bija dažādi mūzikas

instrumenti, kuru skanējumu dzir-
dējām.

Es dzirdēju kā spēlē kokle,
bungas, ermoņikas, zvārguļi,.  Es
dzirdēju kā skan lielā un mazā

ģīga, bungas, svilpe, klabatiņa,
dūdas. Es dzirdēju kā skan māla
pods.

Dūdām ir skaista skaņa. Es
gribu uzspēlēt dūdas. Domāju, ka
tas ir ļoti grūti. Zvārguļi atgādina
Ziemassvētku skaņas. Man ļoti
patika zvārguļi.  Mazā koklīte bija
ļoti skanīga un droša. Man patiktu
spēlēt ermoņikas. Sitot bungas
var soļot.

Kopā ar Mazo koklīti bija at -
braucis Edgars Lipors. Viņš bija
ļo ti jautrs un draudzīgs. Bija prieks
klausīties. Man dzirdētais ilgi pa -
liks atmiņā.

Teksts un zīmējumi  
no Viduču pamatskolas 

1.–6. klašu skolēnu darbiem
Foto – L. Šaicāne

Koncertlekcija notika ievēro-
jot visus valstī noteiktos pretepi-
demioloģiskos  noteikumus

Finansējums – Iniciatīva LAT-
VIJAS SKOLAS SOMA

Top virtuāla erudīcijas spēle Viļakas  jauniešiem
Ārkārtas situācijas laikā jauniešu klātienes komunikācija ir iero-

bežota, tāpēc šobrīd tiek izstrādāta virtuāla erudīcijas spēle, ko būs
iespējams spēlēt vienam vai diviem dalībniekiem, pārvietojoties pa
Viļakas pilsētu un atbildot uz jautājumiem, ievērojot epidemiolo-
ģiskās drošības noteikumus. Lai to spēlētu, dalībniekiem būs nepie-
ciešams lejupielādēt spēles aplikāciju un, atverot spēli, sekot tajā
norādītājai informācijai. Erudītākie dalībnieki saņems pārsteigumu.
Sīkāka informācija par spēli un tās norisi tiks ievietota Viļakas jau-
niešu iniciatīvu centra facebook lapā.

Informāciju sagatavoja Viļakas jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Madara Jeromāne

Brīvprātīgā darba projekta Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365
«Catch the opportunity» ietvaros jau ceturto mēnesi mūsu novadā
ciemojas Markelians, kurš atceļojis no tālās Albānijas, lai padarītu
jauniešu aktivitātes interesantākas. 

Visbiežāk jauniešiem ir iespēja satikt Markelianu Viļakas novada
skolās vai jauniešu centrā gan Rekovā, gan Semenovā, gan Viļakā.
Kad ierobežojumi nebija tik strikti, brīvprātīgais dalījās ar savu kultūru
un iepazīstināja ar savu valsti, kā arī organizēja rokdarbu meistardar-
bnīcas. Šobrīd Markelians iesaistās jauniešu centra svētku noformē-
juma gatavošanā un individuāli darbojas ar jauniešiem, organizējot
rokdarbu meistardarbnīcas. Ikviens jaunietis aicināts pieteikties meis-
tardarbnīcai, kādas savas idejas īstenošanai kopā ar brīvprātīgo vai
vienkārši angļu valodas prasmju uzlabošanai. 

Informāciju sagatavoja Viļakas jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Madara Jeromāne

Foto no projekta arhīva

Brīvprātīgā
darba 
veicēja
Markeliana
darbošanās
Viļakas
novadā

«Projekts Nr. 2020-2-LV02-ESC11-003365 «Catch the opportunity» tiek
finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā
administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publi-
kācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.»

Markelians Rekovā

Makeliana prezentācija Viļakas Valsts ģimnāzijā

Markeliana zīmuļu turētāju meis -
tarklase Žīguros
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IEdzīVotāJu zINāŠaNaI

latgales mazākumtautību
pārstāvjus aicina piedalīties aptaujā

Biedrība «dienvidlatgales NVo atbalsta centrs» (dNVoaC)
2020. gada nogalē latgales reģiona mazākumtautību pārstāvjus
aicina piedalīties aptaujā par esošo sabiedrisko aktivitāti, līdz-
dalību un savstarpējo sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai.

Aptauju iespējams aizpildīt latviešu un krievu valodās.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti sagatavojot Dienvidlatgales

mazākumtautību sadarbības un attīstības “Ceļu karti».
Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību

materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un
konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu
un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai
ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kul-
tūras savpatnības saglabāšanu.

Aktivitātes notiek Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un
Kultūras ministrijas noslēgtais līdzdarbības līgums “Par atsevišķu
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības
veicināšanas jomā» (Nr.2.5-8-26).

DNVOAC koordinators, oskars zuģickis, 
e-pasts: oskars@nvoc.lv

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un cīņai
pret vīrusa radīto apdraudējumu latvijas

iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti stingrāki
un precīzāki drošības pasākumi līdz 11. janvārim. to
mērķis ir visai sabiedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros
vīruss nevar izplatīties. tas nozīmē, ka 2020. gada
nogalē jāsasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet sav-
rupai cīņai pret vīrusu. Papildu drošības pasākumiem
būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strādājo-
šajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā pie vak-
cīnas pieejamības. 

otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu par
ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Ministru kabinets
lēma arī par drošības pasākumu vienkāršošanu, atvieg-
lojot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās,
kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas
maska. Sejas maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu
gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcio-
nālu traucējumu dēļ tās nevar lietot.

Pulcēšanās
No 3. decembra visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās

jāievēro 2+2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jāie-
vēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem
cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu, izstāžu,
kā arī gadatirgu, tai skaitā Ziemassvētku tirdziņu darbība.

Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai un,
ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklētā-
jiem joprojām ir pieejami muzeji.

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vienas māj-
saimniecības ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo
vieni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot 2+2 principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos drīkst pul-
cēties ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar
to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku),
ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes
un deguna aizsegus.

Tikmēr reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst
atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cil-
vēku skaita.

Joprojām drīkst notikt organizētās sapulces, piketus
un gājienus, bet uz tiem var pulcēties ne vairāk kā 25 cil-
vēki, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – divu
metru fizisku distanci un ievērojot organizatora noteiktās
prasības.

Izglītība
Stingrāki drošības pasākumi tiek ieviesti arī izglītības

jomā. Klātienē mācību process drīkst notikt tikai bērnu-
dārzos un 1.-4. klasēs. Skolās jānodrošina 3 kvadrātmetru
platība vienam skolēnam. No 3. decembra bērnudārzos
strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4. janvāra
skolās maskas jānēsā gan stundu laikā, gan ārpus mācību
procesa gan skolēniem, gan skolotājiem.

Augstākās izglītības, profesionālās izglītības un pie-
augušo profesionālās tālākizglītības un neformālās izglī-
tības process drīkst notikt tikai attālināti. Savukārt prak-
tiskās iemaņas, kuras nav iespējams apgūt attālināti, drīkst
klātienē apgūt tikai individuāli – viens pasniedzējs ar
vienu audzēkni.

Interešu izglītības praktiskās daļas var notikt klātienē
tikai individuāli. Klātienē nav atļauti koru un pūšamins-
trumentu kolektīvu mēģinājumi.

Sports 
No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst

notikt tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības
un Paraolimpiskās vienības sportistu un komandu sporta
spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu
profesionālo sportistu (profesionāļi, kuriem nodarbošanās
ar sportu ir pamatdarbs) treniņi.

Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai indivi-
duāli vai divatā ar treneri, savukārt grupu treniņi līdz 10
cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, ka
teltis vai citas pagaidu būves, ja tām ir sienas, arī tiek

uztvertas kā iekštelpas, taču apjumti laukumi bez sienām
tiek uzskatīti par ārtelpām.

Veikali un pakalpojumi
No 3. decembra veikalos un pakalpojumu sniegšanas

vietās vienam apmeklētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru
platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt
skaidri redzamai pie ieejas. Mazās telpās apmeklētāji drīkst
iet pa vienam.

Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, veikaliem un
pasākumu organizatoriem jānodrošina, ka cilvēki, kuri
nelieto sejas masku, vai to dara nepareizi (neaizsedzot
gan muti, gan degunu), netiek ielaista telpās un nesniedz
pakalpojumu tiem, kuri neievēro epidemioloģiskās drošī-
bas prasības.

Visi veikali un tirdzniecības centra neatkarīgi no kopē-
jās tirdzniecības platības drīkst strādāt darbdienās kā
ierasts. Taču sestdienās, svētdienās un svētku dienās drīkst
strādāt tikai aptiekas, tai skaitā veterinārās aptiekas, savu-
kārt veikalos, drīkst tirgot tikai pārtikas preces (izņemot
alkoholu un cigaretes), higiēnas preces un degvielu.

Darbadienās strādā visi ar vienādiem kvadratūras iero-
bežojumiem. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās tird-
zniecības vietas nedrīkst strādāt, izņemot – aptiekas (arī
veterinārās) un veikalus, kuros tirgo pārtiku (izņemot alko-
holu un cigaretes), higiēnas preces, degvielu.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus drīkst
darboties skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji – fri-
ziera un manikīra pakalpojumu sniedzēji.

Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, no 

7. decembra tajā pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50%
no transportlīdzekļa ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt
pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, tad transporta līdzeklī
jābūt norādēm par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fizis-
ko distancēšanos. Sabiedriskajā transportā sejas maskas
jālieto gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem,
tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma.

Papildu drošībai, lai gan Covid-19 izplatība lielākoties
notiek valsts iekšienē un inficēšanās lielā daļā gadījumu
nav izsekojama no 7. decembra  stingrāka Latvijā ieceļo-
jušo cilvēku kontrole, lai pārliecinātos par Covidpass.lv
aizpildīšanu, tā atvieglojot infekcijas izplatības kontroli.

Reinis Grāvītis, 
Ministru kabineta preses sekretārs

Tālrunis: 67082919; 27011868, 
E-pasts: reinis.gravitis@mk.gov.lv

Ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim, 
ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus

Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma
saraksts 2020. gadā papildināts ar piecām vērtī-
bām, tādējādi turpinot pirms četriem gadiem
uzsākto latvijas nemateriālā kultūras manto-
juma apzināšanas procesu.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC)
šogad sa ņēma astoņus pieteikumus Nemateriālā
kultūras mantojuma (NKM) vērtību saraksta papil-
dināšanai. Līdz 30. jūni jam iesniegtos pieteikumus
izvērtēja LNKC Nemateriālā kultūras mantojuma
padome (Padome) un no tiem atlasīja piecus, kuru
iesniedzējiem tika dota iespēja ar ekspertu palīdzību
savus pieteikumus precizēt.

30. oktobra sēdē Padome lēma, ka NKM sarakstā
iekļau jamas visas piecas Latvijas nemateriālā kul-
tūras mantojuma vērtības: Maija dziedājumi pie
ciemu krustiem ziemeļlatgalē (pieteicējs: Viļakas
novada pašvaldība); Stikla pūšana līvānos (pie-
teicējs: Latgales mākslas un amatniecības centrs);
rakstainu dubultcimdu darināšanas prasme
Mazsalacā (pieteicējs: Mazsalacas novada
Kultūras centrs); dūru cītaras būvēšanas un spē-
lēs tradīcija (pieteicējs: biedrība «Skaņumāja»)
un aušanas prasme Pētera Viļumsona pusauto-
mātiskajās vienpaminas stellēs (pieteicējs: SIA
«Mailīšu Fabrika»).

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, publisku

NKM saraksta vērtību apliecinājumu pasnieg-
šanas ceremoniju LNKC šoreiz nerīkos, taču sa-
rakstā iekļauto vērtību pieteicēji tiks godināti atse-
višķi.

«Nemateriālais kultūras mantojums ir prasmes
un zināšanas, kā arī tradīcijas un ieražas, ko noteik-
ta kopiena vai grupa uzskata par svarīgu savas iden-
titātes elementu,» stāsta LNKC nemateriālā kultūras
mantojuma eksperte Gita Lancere. «Aicinu vērīgi
paraudzīties sev apkārt – kas ir tavas ģimenes, pagasta,
novada nemateriālais mantojums. Varbūt tas var pa -
pildināt Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstu?»

NKM sarakstu, kurā pašlaik ietilpst 24 vērtības,
paredz izveidot 2016.gada nogalē pieņemtais
Nemateriālā kultūras mantojuma likums. Ar šī regu-
lējuma palīdzību tiek veidota nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanas mērķtiecīgam atbalstam
nepieciešamā vide un apstākļi.

Jaunu pieteikumu pieņemšanu LNKC izsludina
katru gadu janvāra sākumā. Lēmumu par iekļau-
šanu pieņem NKM padome, kurā ir gan pētnieki,
gan augstskolu un novadu nevalstisko organizāciju
pārstāvji, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes
ministrijas, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un UNESCO Latvijas Nacio -
nālās komisijas deleģēti pārstāvji.

Nacionālajā nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā
iekļautas vēl piecas vērtības
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IEdzīVotāJu zINāŠaNaI

Katram latvijas pilsonim ar vidējo izglītību vecumā no 18
līdz 40 gadiem ir iespēja kļūt par robežsargu. Ja ar savām perso-
niskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli esi
piemērots dienestam Valsts robežsardzē, iesniedz dokumentus
Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs vai piesakies elektro-
niski, izmantojot Valsts pārvaldes portālu www.latvija.lv, no 2020.
gada 7. decembra līdz 2021. gada 18. janvārim.

Viena gada laikā par budžeta līdzekļiem apgūsi profesionālās tālā-
kizglītības programmu «Robežapsardze». Pēc mācību programmas
sekmīgas apguves saņemsi profesionālās kvalifikācijas apliecību
(3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un kvalifikāciju – Valsts robež-
sardzes inspektors. Tev būs nodrošināta dienesta vieta vienā no Valsts
robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm. 

Plašāku informāciju par uzņemšanas prasībām vari atrast Valsts
robežsardzes koledžas tīmekļvietnē www.vrk.rs.gov.lv sadaļā
«Reflektantiem, Uzņemšanas noteikumi».

Informāciju sagatavoja: 
Diāna Deņisova,

Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze,
tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts: diana.denisova@rs.gov.lv

Foto: R.Stašāns, VRS Daugavpils pārvalde

Kā kļūt par robežsargu

laikā, kad uz ūdenstilpēm veidojas
ledus kārta, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VuGd) aicina būt
piesardzīgiem, jo ledus kārta joprojām
ir ļoti plāna un atrasties uz ūdenstilpju
ledus ir bīstami!  Ik gadu ziemas periodā
vairāki desmiti cilvēku ielūzt ledū un
noslīkst. Pēdējo divu dienu laikā VuGd
saņēma sešus izsaukumus uz gadīju-
miem, kad cilvēki ielūza ledū – seši cil-
vēki gāja bojā, bet divi tika izglābti.

To, cik ledus ir mānīgs, apliecina arī no -
tikums Ludzā, kur izdevās glābt ledū ielū -
zušu cilvēka dzīvību. 9. decembrī VUGD
Latgales reģiona Ludzas daļa saņēma infor-
māciju, ka Ludzā ūdenstilpē slīkst cilvēks.
Uz notikumu izbrauca autocisterna, bet
daļas komandieris Jānis Klodāns nevarēja
palikt malā un kopā ar vada komandiera
vietnieku Aldi Guitanu arī devās uz noti-
kuma vietu ar vieglo automašīnu. Abas
automašīnas steidzās uz notikuma vietu pa
dažādiem maršrutiem, lai ātrāk atrastu
glābjamo. Pirmie notikuma vietā ieradās
J.Klodāns un A.Guitans un steidzās glābt
nelaimē nonākušo cilvēku. 

Kā stāsta J.Klodāns: «Sākumā ledus
izskatījās noturīgs, taču pieejot 20 metru
tuvumā glābjamajam, tas sāka plaisāt un
krakšķēt, tāpēc J.Klodāns turpināja tuvoties
pa ledu līšus uz vēdera. Glābjamais nemi-
tīgi atkārtoja, ka vairs nevar noturēties un
nespēja aizķerties aiz mieta, ko viņam
pasniedzu. Ar mietu aizāķēju glābjamo aiz
kapuces, taču kapucei sāka vērties vaļā
rāvējslēdzējs un vairs nevarēju noturēt
glābjamo virs ūdens, atrodoties drošā attā-
lumā. Tāpēc pieņēmu lēmumu, turēdamies
aiz virves, kuras otru galu turēja kolēģis,
turpināt tuvoties glābjamajam un arī ielūzu
ledū. Atrodoties ūdenī, man izdevās noturēt
cilvēku virs ūdens līdz ieradās palīdzība.»

Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm
neveidojas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie
krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt
plāna. Tāpēc cilvēkiem bieži veidojas mal-
dīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs. 

Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū:
• saglabāt mieru!
• turēt galvu virs ūdens – var galvu

mazliet atmest atpakaļ;
• nevajag haotiski kustēties, zaudējot

spēkus, tā vietā vienmērīgi kustināt kājas,
it kā griežot velosipēda pedāļus;

• elpot pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
• ja iespējams skaļāk saukt palīgā;
• ja soma vai smags mētelis velk Jūs

uz leju, var mēģināt noņemt tos.
• ledus ir plāns vietā, kur Jūs ielūzāt,

bet tā vietā, kur Jūs stāvējāt pirms iekritāt,
jābūt noturīgākam.

• pagriezties ar seju uz to vietu, no
kurienes Jūs atnācāt un nolikt rokas uz
ledu, izstiept rokas cik iespējams tālāk.
Mēģināt uzgulties uz ledus malas ar krūtīm
un mēģināt izstumt sevi no  ūdens.

• nevajag uzreiz celties kājās, labāk riti-
nāties prom no bīstamās vietas. Rāpot uz
krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnācāt.

• tiekot krastā neapstāties, bet doties
uz tuvāko silto vietu skrienot.

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķer-
niekiem ieteicams ņemt līdzi dažādus
palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar
kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādē-
jādi izvilkt sevi ārā. Labs risinājums ir pilns
makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija
vai glābšanas veste, kas ļaus pēc ielūšanas
ledū peldēt pa ūdens virsu.

Ko darīt, ja Jūs redzat, ka kāds cil-
vēks ir ielūzis:

• jāzvana 112, dispečeram jānosauc
adrese vai izskaidro, kā piebraukt pie noti-
kuma vietas, jāatbild uz visiem dispečera
jautājumiem;

• lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus
vai guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma
vietai. Ielūzušajam apmēram no 2 – 5 metru
attāluma jāpamet aukla, sasieti apģērba
gabali, garš koks vai kāds cits priekšmets.
Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam
no otra jāatrodas 2 – 3 metru attālumā;

• izvelkot cietušo uz ledus vai pašam

izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās prom no
bīstamās vietas līdz krastam.

VUGD aicina iedzīvotājus būt līdzat-
bildīgiem, neriskēt ar savu veselību un dzīvī -
bu, kā arī nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat,
ka bērni vai jaunieši slidinās pa nedrošo
ledu – brīdiniet viņus par bīstamību. Savu -
kārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pā -
rāk tālu no krasta vai arī, ja cilvēks ir ielū-
zis ledū, nekavējoties zvaniet 112!

Plašākai informācijai: Irita Slavinska
VUGD Prevencijas un sabiedrības infor-

mēšanas nodaļas vecākā inspektore
Tel. 25729605,

irita.slavinska@vugd.gov.lv  

VuGd atgādina: atrasties uz ūdenstilpju ledus ir bīstami
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Viļakas novada dome realizējusi lau -
ka atbalsta dienesta leader 7. konkursa
kārtas projektu Nr.20-07-al19-a019.2201-
000009 «Kvalitatīvas tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras izveide dabas pie -
mineklī «Stiglovas atsegumi»», projekta
kopējās izmaksas ir  7689.95 Eur, publis-
kais finansējums sastāda – 5719.80 Eur
un pašvaldības līdzfinansējums ar PVN
likmes segšanu 1970.15 Eur. 

Mērķis – Izveidot kvalitatīvu tūrisma
un dabas izziņas infrastruktūru dabas pie-
mineklī «Stiglovas atsegumi», uzlabojot
objekta pieejamību, informētību un nodro-
šinot apmeklētāju uzskaiti.

Dabas piemineklis «Stiglovas atsegumi»
ir ģeoloģiskais dabas piemineklis – īpaši
aizsargājama dabas teritorija, izveidota
2001. gada 17. aprīlī īpaši aizsargājamu sugu
(izņemot putnu) un biotopu aizsardzībai,
lai saglabātu devona smilšakmens atsegu-
mus. Kā arī ir Natura 2000 teritorija ar nozī-
mīgām ainavas un dzīvās dabas vērtībām,
kas ietver Stiglovas upes dabisku posmu un
gravu nogāzes, uz kurām aug egļu un lapu
koku meži, bet gravas apakšējā daļā pie
upes ir regulāri applūstoši krastmalu meži.
Šī vieta ir īpaša ne tikai ar savu ainavisko
apkārtni, ar dzelzi bagātajiem avotiem, bet
arī ģeoloģisko izcelsmi. Šī ir viena no reta-
jām vietām pašā Latvijas austrumu daļā,
kur atsedzas Ogres svītas ieži. Stiglovas
upes krastos redzamie smilšakmens atse-
gumi veidojušies laikos, kad Viļakas nova-
dā viļņojās jūra – pirms aptuveni 375 mil-
joniem gadu. 2013. gadā dabas piemineklis
tika nominēts par Latvijas gada ģeovietu.

Dabas taka ir dabīgi izveidojusies Stig-
lovas atsegumu teritorijā gar upes krastu
apmēram 2.4 km garumā. Pirmo reizi tā tika
labiekārtota 2006. gadā. Esošajā Stiglovas
gravas iestaigātajā takā ~2,4 km garumā
tika uzstādītas informatīvās zīmes un norā-
des, zīmīgu apskates objektu nosaukumi,
kā arī informatīvie stendi par senleju,
straujtecēm, iežiem un alu, teritorijā sasto-
pamajiem augiem. Pieturā uzstādīts lielais
informatīvais stends par dabas pieminekli
«Stiglovas atsegumi» un dabas taku «Stigles
ceļš». Stendu informācija ir pieejama divās
valodās: latviešu un angļu. Atjaunotas eso-
šās kāpnes un margas. Lai nodrošinātu ap -
meklētāju uzskaiti, tika iegādāts un uzstā-
dīts apmeklētāju plūsmas skaitītājs. 

Pirmo reizi dabas objekts «Stiglovas
atsegumi» tika sasaistīts ar kultūrvēsturi –
uz 6 informatīvajiem stendiem būs iespēja
atklāt Stigles stāstu – novadnieka, dzejnie-
ka, vēsturnieka, pētnieka Ontona Slišāna
aprakstīto teiku «Stigles ceļš» par Purveža
meitas Stigles ceļu. Teika līdz šim nav pub-
liskota. Tā ir sava veida inovācija kā dabas
objektā integrēt arī kultūrvēsturisko infor-

māciju un takas apmeklētājus ieinteresēt arī
par novadnieka veikumu literatūrā un vēstu -
rē. «Stigles ceļa» teiku ilustrēja O. Slišāna
mazdēls Jēkabs Slišāns. Dabas taka vijoties
gar Stiglovas upīti un smilšakmens atse-
gumiem apmeklētāju aizvedīs līdz Stiglo -
vas dižakmenim. 

Maketēšanas pakalpojumus veica SIA
«Amati projekts», savukārt takas labiekār-
tošanu nodrošināja SIA «Kalna nami». Pal-
dies privātīpašniekiem par sapratni un atbal-
stu, kā arī Šķilbēnu pagasta pārvaldei par
takas attīrīšanu no kritušajiem kokiem un
informatīvo zīmju piestiprināšanu, Dabas
pārvaldes Latgales reģionālajam administrā-
cijas birojam par konsultācijām un Stiglo -
vas upes attīrīšanas talkas organizēšanu.

Prieks, ka Viļakas novadā būs par vienu
sakoptu dabas objektu vairāk, kur iespēja
būt tuvāk dabai mierā un klusumā un, lai šo
skaistumu un dabas vērtības saglabātu, ap-
meklētājus aicinām pa dabas taku pārvie-
toties klusi, nenovirzīties no takas, tādējādi
nevajadzīgi izmīdot augus. Aizliegts rakstīt,
zīmēt un gravēt uz smilšakmens atsegu-
miem, kā arī rāpties atsegumos, plūkt augus
un lauzt zarus. – būsim saudzīgi. Aicinām
arī ievērot principu ka atnesi, to aiznes.
Ugunskuru kurināt tam paredzētajā vietā.

Dodoties izstaigāt taku apmeklētājiem
jāizvērtē savi spēki. Ja vairāk interesē aplū-
kot smilšakmens atsegumu sienas, alu un
koku sakņu veidojumus, kā arī iepazīties
ar informāciju informatīvajos stendos, tad
piemērotāks būs takas īsākais 400 m sāku-

ma posms ceļa kreisajā pusē un labās puses
posms līdz upes šķērsošanai aptuveni 500
m, kuri ir samērā viegli izejami, bet tālāk
taka ir mazāk iestaigāta un piemērota
neskartās dabas cienītājiem. Mitros laika
apstākļos taka var būt slidena.

Vairāk informācijas par Eiropas lauk-

saimniecības fondu lauku attīstībai, skatīt
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja un foto –
Viļakas novada tūrisma speciāliste

Inese Matisāne

īstenots projekts «Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas
infrastruktūras izveide dabas piemineklī «Stiglovas atsegumi»»
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