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«13.janvārī Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā notika
130. gadu baznīcas konsekrācijas jubileja, kura nosvinēta ar sirsnīgu Svēto
Misi, lūgšanās pieminot baznīcas cēlājus un cilvēkus, kuri ar savu atbalstu,
lūgšanām un brīvprātīgo darbu ar katru gadu liek «Ziemeļlatgales pērlei»
mirdzēt arvien skaistāk Dieva godam un cilvēku cerībai! Plašākas 130.gadu
svinības plānojam vasarā, kad, cerams, varēsim pulcēties kuplākā pulkā...»
pr.Guntars Skutels.
Viļakas katoļu baznīcai – 130. No 2021. gada 13. janvāra līdz 2021.
gada 20. februārim notiek konkurss «Mana pērle».

Konkursa mērķis ir ieraudzīt majestātisko Viļakas Romas katoļu baznīcu no dažādu cilvēku skatu punkta. Foto konkursa organizatori piedāvā
iespēju parādīt savus talantus fotomākslas jomā attēlojot Viļakas baznīcu
dažādos gados un gadalaikos. Foto konkursam iesniegtos darbus vērtēs
kompetenta žūrija (žūrijas vērtējums 50 %) un sociālā tīkla Facebook lietotāju balsojums (50 %).
KONKURSA RĪKOTĀJS: Viļakas Romas katoļu draudze

KONKURSA DALĪBNIEKI: jebkurš cilvēks, kurš ir uzņēmis Viļakas
katoļu baznīcas kvalitatīvas fotogrāfijas

DARBU IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI:
Izvērtēšanai tiek pieņemtas melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas;
Jānorāda informācija par fotogrāfiju: autora vārds, uzvārds, tālruņa
numurs un aptuvenais foto uzņemšanas laiks;
Darbi iesniedzami elektroniski līdz 2021. gada 20. februārim plkst.
23.59, uz e-pastu: gunsk@inbox.lv ar norādi «Mana pērle»;
Fotogrāfijas iesniedzējam ir jābūt fotogrāfijas autoram;
Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo Likumdošanu. Organizatori patur tiesības izvērtēt katra
gadījuma atbilstību minētajām morāles un ētikas normām;
Fotogrāfiju tehniskie parametri- fotogrāfijas izmērs lielāks kā 2 Mb.

Labākās fotogrāfijas tiks izgatavotas un izstādītas Viļakas katoļu baznīcā.
Izstādes norises vieta un laiks – Latvijas Baznīcu nakts pasākums.
Galvenās balvas ieguvēja foto tiks izmantots draudzes sienas kalendārā
(ja to atļaus tehniskie parametri).

FOTOGRĀFIJU LIETOŠANAS TIESĪBAS
Konkursā iesniegtās fotogrāfijas paliek konkursa Rīkotāja īpašumā.
Rīkotājs iegūst bezmaksas fotoattēlu lietošanas tiesības.

DATU AIZSARDZĪBA: Ja fotogrāfijā ir attēlota kāda fiziska persona, tad
saskaņa ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un regulu, Autoram ir
jāsaņem viņas mutiska un rakstiska piekrišana publicitātei.
KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:
Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte;
Fotogrāfa individuālais redzējums;
Fotogrāfiju atbilstība konkursa mērķim;
Fotogrāfiju uzņemšanas kvalitāte.

KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA, BALVAS:
Fotogrāfu labākie darbi tiks atlasīti un izvietoti izstādē;
Uzvarētāji saņems balvas: dāvanu kartes 1. vietai 130.00 euro, 2. vietai
80.00 euro un 3.vietai 50.00 euro, skatītāju simpātijas specbalvu un dažādas citas balvas. Pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas 2021. gada
21. martā konkursa organizatori ir tiesīgi labākos darbus izstādīt izstādēs,
publicēt presē un digitālajā vidē.

FOTO KONKURSA NORISE
Konkursa Facebook balsojums būs no 10. līdz 20. martam plkst. 23:00
«Neogotikas rūze» kontā. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti draudzes
mājas lapā un Facebook tīklā. Fotogrāfiju autoru apbalvošana notiks
Baznīcu nakts pasākuma laikā. Foto konkursa uzvarētājiem balvas jāizņem
Baznīcu nakts pasākuma laikā.
Informāciju sagatavoja:Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
Foto: Mareks Šubenieks
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PAZIŅOJUMS PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ BALVU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
2021. – 2030.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021. – 2027.GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada
23. jūnijā, nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Balvu novada administratīvo teritoriju
veidos esošais Balvu, Baltinavas, rugāju un Viļakas novads. Likuma Pārejas noteikumu 9.punkts paredz, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma,
un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši
aktuālajiem iedzīvotāju reģistra datiem.
Balvu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada
pašvaldībām, uzsāk jaunizveidojamā Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2021. – 2030.gadam un Balvu novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam
izstrādi, balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā arī spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus.
Balvu novada Dome, Baltinavas novada Dome, Rugāju novada Dome un Viļakas
novada Dome ir pieņēmušas lēmumus «Par Balvu novada ilgtspējīgās attīstība stratēģijas
2021.–2030. gadam izstrādes uzsākšanu» un «Par Balvu novada attīstības programmas
2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu», kas nosaka teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumus, termiņus un vadības grupas sastāvu.
Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes
atbildīgo darbinieku ir apstiprināta Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
Gunta Raibekaze (gunta.raibekaze@balvi.lv, tālrunis 2 6169594).
Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2030. gadam tiks noteikts

l Domes sēdes lēmumi

2020.gada 22.decembrī notika kārtējā domes sēde attālināti. tika izskatīti un
apstiprināti 40 lēmumi. domes sēdē nolēma:

Lēmums Nr.437
1. Izsniegt SIA»JS BŪVE», reģistrācijas numurs: 41203022707, Bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnes «Kangari» 2. laukuma
iecirknim «Stiglāni, piederošā Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamā īpašuma
«Stiglāni» ar kadastra numuru 3870 006 0048, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
3870 006 0048 un 3870 006 0101 teritorijā.
2. Apstiprināt Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus.
Lēmumā Nr.438, Nr.439, Nr. 440, Nr.441, Nr.442 tika izbeigti zemes nomas līgumi
sakarā ar nomnieku nāvi.

Lēmums Nr.448
Piešķirt nosaukumu «Sidrabiņi» Viļakas novada Medņevas pagasta nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 3870 005 0116, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3870 005 0116, platībā 7,57 ha (platība pēc zemes robežu konfigurācijas un platības precizēšanas), veidojot vienotu nosaukumu ar Viļakas novada
Medņevas pagasta būvju īpašumu «Sidrabiņi», ar kadastra numuru 3870 505 0004, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0116.

Lēmums Nr.452
1. Atcelt Viļakas novada domes 29.12.2016. lēmumu (protokols Nr.19, 17.&) «Par dzīvokļa īpašuma Pļavu ielā 2-1 nodošanu lietošanā Viļakas novada Sociālajam dienestam».
2. Nodot dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas ielā 1 – 54, Kupravā, Kupravas pag., Viļakas
nov., ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0131 001 054, platība 59,60 m2, Viļakas novada
Sociālā dienesta lietošanā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai
Vancānei.
Lēmums Nr.457
1. Grozīt 26.11.2020. lēmumu Nr.425 (protokols Nr.21, 26.&) «Par zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem 3892 004 0121, 3892 004 0119, 3892 004 0151, 3892 004
0120 platības precizēšanu, zemes robežu pārkārtošanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanu», izsakot lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
«5. Veidot jaunu nekustamo īpašumu ar tā sastāvā esošu vienu jaunveidojamu zemes
vienību (skat. Pielikumā – Zemesgabals Nr.1), platībā 0,21 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101), saskaņā ar Pielikumu. Zemes vienības raksturojošie lielumi var tikt precizēti, izdarot instrumentālo uzmērīšanu.».
2. Grozīt 26.11.2020. lēmumu Nr.425 (protokols Nr.21, 26.&) «Par zemes vienību
ar kadastra apzīmējumiem 3892 004 0121, 3892 004 0119, 3892 004 0151, 3892 004
0120 platības precizēšanu, zemes robežu pārkārtošanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanu», papildinot lēmumu ar 6.punktu šādā redakcijā:
«6. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kopplatībā 0,21 ha (skat. Pielikumā –
Zemesgabals Nr.1), piešķirt nosaukumu «Vecozolu ceļš». Nekustamā īpašuma raksturojošie lielumi var tikt precizēti, izdarot instrumentālo uzmērīšanu.».
Lēmums Nr.460
Atcelt Viļakas novada domes 26.11.2020. lēmumu Nr.400 (protokols Nr.21, 1.&)
«Par zemes nomas līguma izbeigšanu ar ***».

Lēmums Nr.462
Atļaut ***, personas kods ***, nodot biedrībai «MĀRO», Reģ. Nr. 40008236949,
apakšīrē viendzīvokļa mājas daļu, platībā 30 m2, Baznīca ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā.
Lēmums Nr.467
1. Dzēst parādu par komunālajiem pakalpojumiem sakarā ar personu nāvēm:
1.1. EUR 104,01(viens simts četri euro 01 cents);
1.2. EUR 45,66(četrdesmit pieci euro 66centi);
1.3. EUR 245.75( divi simti četrdesmit pieci euro 75 centi).
2. Uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parādu norakstīšanu,
izslēdzot tos no Viļakas novada domes grāmatvedības uzkrājumu saraksta.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei Z. Vancānei.
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attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un to īstenošanas vizuāls atspoguļojums telpiskās attīstības perspektīvā, ievērojot jaunizveidojamā Balvu novada attīstības
programmu un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un to pašvaldību
spēkā esošos plānošanas dokumentus, ar kuriem robežosies Balvu novads pēc 2021.gada
pašvaldību vēlēšanām.
Balvu novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks noteikts rīcību kopums
pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, ievērojot jaunizveidojamā Balvu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas
reģiona un to pašvaldību spēkā esošos plānošanas dokumentus, ar kuriem robežosies
Balvu novads pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām.
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties, gan darba grupās, gan izteikt viedokli iedzīvotāju
aptaujās un sabiedriskajās apspriešanās.
Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes turpmākajiem pasākumiem tiks paziņots pašvaldību mājas lapās www.balvi.lv,
www.baltinava.lv, www.rugaji.lv un www.vilaka.lv .
Jautājumus un priekšlikumus lūdzam sūtīt uz pašvaldību oficiālajiem e-pastiem:
dome@balvi.lv, dome@baltinava.lv, dome@rugaji.lv vai dome@vilaka.lv , vai iesniegt
Balvu, Baltinavas, Rugāju vai Viļakas novadu pašvaldību Valsts un pašvaldības vienotajos
klientu apkalpošanas centros.
Ar lēmumiem var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv Aktualitātes.

Lēmums Nr.470
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, nosakot to no 2021.
gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim 20,12 euro/m3 bez PVN.

Lēmums Nr.471
1. Pagarināt 07.04.2020. noslēgto Dzīvojamo telpu īres līgumu Nr.20/2020 ar fizisku
personu par dzīvokļa Skolas ielā 3 – 3, Viļakā, Viļakas novadā, ar kopējo platību 42,10
m2, īri uz 4 (četriem) mēnešiem.
2.Viena mēneša laikā no šī lemuma pieņemšanas dienas, noslēgt vienošanos par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu.
Lēmums Nr.473
1. Slēgt Sadarbības līgumu ar Balvu, Baltinavas, Rugāju novadu pašvaldībām par
sadarbību jaunizveidojamā Balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras un teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē (pielikumā).
2. Pilnvarot Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu parakstīt
lēmuma 1.punktā minēto Sadarbības līgumu.

Lēmums Nr.474
Uzņemt un uzskaitīt bilances kontā rezerves zemes fondā piekritīgās zemes saskaņā
ar pielikumu.
Ar Pielikumu var ie[pazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes/2020.gada domes sēde.

Lēmums Nr.475
1. Sadarbībā ar Baltinavas, Rugāju un Balvu novada pašvaldībām, uzsākt jaunizveidojamā
Balvu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam (turpmāk – Programma) izstrādi.
2. Par Programmas izstrādes atbildīgo darbinieku apstiprināt Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Guntu Raibekazi.
3. Izveidot Programmas izstrādes Vadības grupu no Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novada pašvaldību pārstāvjiem.
4. Deleģēt Programmas izstrādes Vadības grupas sastāvā Viļakas novada pašvaldības
pārstāvjus:
4.1.1. Viļakas novada domes priekšsēdētāju SergejuMaksimovu;
4.1.2. Viļakas novada domes izpilddirektori Zigrīdu Vancāni;
4.1.3. Viļakas novada domes projektu vadītāju Vinetu Zeltkalni;
5. Par Programmas izstrādes Vadības grupas vadītāju apstiprināt Balvu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru.
6. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus (pielikumā).
7.Lēmumu par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam
un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
8. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt apvienojamo pašvaldību
mājas lapās un informatīvajos izdevumos.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 476
1. Sadarbībā ar Baltinavas, Rugāju un Balvu novada pašvaldībām, uzsākt jaunizveidojamā Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam (turpmāk –
Stratēģija) izstrādi.
2. Par Stratēģijas izstrādes atbildīgo darbinieku apstiprināt Balvu novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieci Guntu Raibekazi.
3. Izveidot Stratēģijas izstrādes Vadības grupu no Balvu, Baltinavas, Rugāju un
Viļakas novada pašvaldību pārstāvjiem.
4. Deleģēt Stratēģijas izstrādes Vadības grupas sastāvā Viļakas novada pašvaldības
pārstāvjus:
4.1.1. Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu;
4.1.2. Viļakas novada domes izpilddirektori Zigrīdu Vancāni;
4.1.3. Viļakas novada domes projektu vadītāju Vinetu Zeltkalni.
5. Par Stratēģijas izstrādes Vadības grupas vadītāju apstiprināt Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru.
6. Apstiprināt Stratēģijas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus (pielikumā).
7. Lēmumu par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam
un ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
8. Paziņojumu par Stratēģijas izstrādes uzsākšanu publicēt apvienojamo pašvaldību
mājas lapās un informatīvajos izdevumos.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Viļakas novadā

Viļakas pilsētas, novada iedzīvotāji!

Pie šķirošanas konteineriem Tautas ielā

Barikādēm Latvijā – 30!

klāt janvāris, atnācis kā 1991.gadā, ar sniegiem un salu! tā gribas iedegt ugunskuru kopā
ar barikāžu laika domubiedriem! Lai dūmi iekož
acīs, lai neredz, ka asaras tajās no dvēseles sūrmes. Jo atgādina. Par notikumiem nu jau pirms
30 gariem gadiem, par cilvēkiem, sastaptiem
atmodas laikā, drošsirdīgiem ļaudīm, kuru izlēmība un pašaizliedzība nosargāja barikādes rīgā
un arī šeit – mājās.
Apstākļi mums šogad liedz sanākt kopā, bet varam
dalīties atmiņās ģimenes lokā, atcerēties un sveikt
pazīstamus barikāžu dalībniekus, pārlapot kopīgi izdoto grāmatu «Bija tāds laiks» un citu pieejamo literatūru, skatīties TV pārraides un filmas. Lai tā laika
notikumu atmiņas atdzīvojas, kā ugunskura dzirkstis
ceļas augšup, kļūst karstas, saviļņo un uzjundī.
Jāatzīst ar gandarījumu, ka trīsdesmit gadu laikā
kopš barikādēm esam bijuši aktīvi patriotisma gara
uzturētāji: tikušies pasākumos Viļakas, Baltinavas,
Balvu novadā un pat Rīgā, dalījušies barikāžu stāstos
savā starpā, ar jauniešiem pie ugunskuriem brīvā dabā,
skolās, muzejos un kultūras iestādēs, pierakstījuši atmiņas, lai saglabātu CD formātā un grāmatu lappusēs.
Varam sev pajautāt: Vai būs vēlreiz tāds notikums, tāda apstākļu sakritība, ka tauta spēs saliedēties un vienosies kopīgai rīcībai – nesavtīgai, pašaiz-

2021. gada 15. janvārī notika ārkārtas domes
sēde attālināti. tika izskatīti un apstiprināti
5 lēmumi. Viļakas novada domē nolēma:

Lēmums Nr. 1
1. Iegādāties jaunu traktoru ar priekšejo uzkari
un sniega tīrīšanas lāpstu Viļakas novada pašvaldības
vajadzībām.
2. Piešķirt finanšu līdzekļus no Viļakas novada
pašvaldības budžeta 26353,70 euro (divdesmit seši
tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs euro, 70 centi)
apmērā traktora iegādei.

Lēmums Nr. 2
1. Izdarīt grozījumus Viļakas novada pašvaldības
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikumā.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2021.

Lēmums Nr. 3
1. Pieņemt Viļakas novada pašvaldības 2021.
gada 15.janvāra saistošos noteikumus Nr.1/2021
«Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 «Par Viļakas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību»
saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas no VARAM ministrijas Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu publicēt Viļakas novada domes informatīvajā
izdevumā un mājas lapā www.vilaka.lv

diemžēl šādas ainas tiek novērotas ļoti daudz
ne tikai pilsētā, bet arī ārpus tās. aicinām šķirot
pareizi un nemest sadzīves atkritumus šķirošanas
konteineros. rezultātā, atkritumu apsaimniekotājs,
par it kā šķirotajiem atkritumiem, pašvaldībai piestāda rēķinu kā par sadzīves atkritumiem.
Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā – piemēro BRĪDINĀJUMU vai
uzliek NAUDAS SODU fiziskajām personām no 50
līdz 750 eur, bet juridiskajām personām – no 250
līdz 1500 eur.
Būsim atbildīgi par apkārtējo vidi un šķirosim
atkritumus pareizi! Padomā pirms met!
Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
Foto: Kristīne Rundzāne
liedzīgai – kā tolaik, 13. janvāra manifestācijā un
barikāžu laikā? Mana atbilde ir, ka patiesas vajadzības brīdī vienmēr būs cilvēki, kuriem pietiks
drosmes iestāties par tautai svarīgām lietām.
Atmodas un īpaši barikāžu laiku pati atceros ar
ļoti pozitīvām emocijām, ar gandarījuma izjūtu, ka
man laimējās to visu piedzīvot. Būt notikumu virpulī
ar sirdi un dvēseli, ar apjautu, ka liela daļa tautas,
pie kuras arī man lemts piederēt, ir gatava cīnīties
par kopīgu ideju un labāku nākotni. Valdīja idejiska
vienotība starp tūkstošiem cilvēku! Tik daudz labu
vārdu, palīdzības piedāvājumu, tādu nesavtību,
atsaucību un sirsnību kā tolaik vairs nepiedzīvošu.
Domāju, ka cilvēki bija gatavi pat upurēt sevi līdzcilvēku labākas dzīves dēļ.
2021. gadā man sāpīgi apzināties faktu, ka mūsu
mīļajā Latvijā, par kuru pirms 30 gadiem daudzi
bija gatavi atdot pat dzīvību, joprojām valda korupcija un valsts līdzekļu izsaimniekošana, jāklausās
ziņas, ka Valsts kontrole norāda uz neefektīvu prokuratūras darbu (paši to nesaprot, vai kā?), ka kāds
merkantils tiesu izpildītājs var nesodīti izlikt no dzīvokļa vecu cilvēku un piesavināties naudu, ka ierēdņi par labu atalgojumu var nestrādāt ar pilnu atdevi
utt. Domāju, ka pozitīvas pārmaiņas drīzāk iespējamas globālā mērogā. To var veicināt dabā noritoši
procesi kā sasilšana vai citas mūsu darbības sekas,
vai kāda resursa trūkums, kad galvenā vērtība nebūs
ne īpašumiem, ne naudai, ne varai.
Tomēr esmu pārliecībā, ka starp mums joprojām
ir daudz brīnišķīgu cilvēku, kuri patiesas vajadzības
brīdī spējīgi rīkoties gan atbildīgi, gan varonīgi!
Prieks par tiem Atmodas laika aktīvistiem, kuri arī
šodien uztur dzīvu patriotisma garu! Jāapzinās, ka
mēs katrs veidojam Latviju. Darot to atbildīgi, ar
mīlestību, varam cerēt piedzīvot laiku, kad būsim
apmierināti ar dzīvi savā zemē, savā Latvijā, par
kuru stāvējām uz barikādēm 1991. gadā!
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības
valdes locekle Silvija Kupriša

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas Viļakas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Lēmums Nr. 4
1.Pieņemt Viļakas novada pašvaldības 2021. gada 15. janvāra saistošos noteikumus Nr.2/2021
«Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā» saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas no VARAM ministrijas Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu publicēt ,Viļakas novada domes informatīvajā
izdevumā un mājas lapā www.vilaka.lv
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas Viļakas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.
Lēmums Nr. 5
Ārkārtējās situācijas laikā Viļakas novada domes
izpilddirektorei un izpilddirektores vietniekam,
noteikt tiesības izdot rīkojumu pašvaldības iestāžu
vadītājiem par iestādēs un institūcijās dīkstāvē esošo
darbinieku norīkošanu citā darbā saskaņā ar Darba
likuma 57.pantu.
ar visiem lēmumiem var iepazīties Viļakas
novada domes mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā
Pašvaldība/domes sēdes.

Turpinās aktivitātes GreenPalette
projekta ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansiālu atbalstu.
Par tās saturu pilnībā atbild Viļakas novada pašvaldības dome
un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu
Latvijas un krievijas, kā arī eiropas savienības viedokli.
Viļakas novada dome, sadarbībā ar astoņiem partneriem Latvijā
un Krievijā: Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Krasnogorodskas rajona administrācija, Eiroreģiona
«Pleskvava, Livonija» Pleskavas sekcijas, Balvu novada pašvaldība,
Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība realizē projekta Nr. LV-RU-II-053 «Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot
kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos» jeb «Zaļā palete»
(GreenPalette) ietvaros paredzētās aktivitātes, kas uzlabos Viļakas
novada ugunsdrošību.
Šobrīd Viļakas novada dome ir veikusi trīs tirgus izpētes un
parakstījusi divus līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem, lai turpinātu
ieviest projekta aktivitātes ugunsdrošības pilnveidošanai Viļakas
novadā.
Līgums ar Latvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību tika
noslēgts 2020.gada novembrī ar mērķi organizēt seminārus un aktivitātes Viļakas novada iedzīvotājiem par ugunsdrošību, īstenojot
sekojošus pasākumus līdz šī gada jūlijam, ievērojot epidemioloģiskās
drošības pasākumus:
• Seminārs par ugunsdrošību Viļakas novada iedzīvotajiem;
• Drošības nedēļa Viļakas novada skolās;
• Informatīvā kampaņa – brošūru izstrādāšana un izdruka par
ugunsdrošību;
• Divas darbnīcas par brīvprātīgo ugunsdzēsēju būtību un izveidi;
• Meistarklases noorganizēšana partneriem.
Līgums ar SIA «Latakva Fire Service» tika noslēgts 2020. gada
decembrī ar mērķi iegādāties ugunsdzēsības aprīkojumu, lai nodrošinātu brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību Viļakas novadā. Projekta
ietvaros tiks iegādāti divi benzīna motora ūdens sūkņi, viens benzīna
motora sūknis un sūckurvis ar pretvārstu, strāvas ģenerators, trīs
veidu ūdens šļūtenes, ugunsdzēsības šļūteņu savienojumi un stobri,
savienojuma pārejas, divi pulvera ugunsdzēsības aparāti, kā arī pieci
ugunsdzēsības tērpi. Līguma izpildes laiks ir līdz šī gada martam.
Šobrīd tiek veikta tirgus izpēte drona iegādei, tādējādi radot
iespēju izvērtēt ugunsgrēku attīstību no gaisa un pieņemot attiecīgos
risinājumus, ugunsgrēka izbeigšanai.
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–
2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un
Krievijas Federācija. Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp
Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa
ir www.latruscbc.eu.
Tekstu sagatavoja projekta vadītāja: Santa Šmite
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Vingro tiešsaistes nodarbībās
FEBRUĀRĪ

Īstenots projekts
«Viļakas viduslaiku pils
maketa izgatavošana»

Februārī turpinām vingrošanas nodarbības tiešsaistē jeb ONLINE projektā Nr.9.2.4.2/16/I/073
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā».
Pilates Žīguros notiks pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 10.00, otrdienās un ceturtdienās no plkst.
19.00 līdz 20.00 tiešsaistē treneres Lindas Tokarevas – Kušneres vingrošanas istabā:
https://meet.jit.si/LindaTokareva-Ku%C5%A1nerePilates (ieeja bez paroles, ienākot interneta saitē lūgs
uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu, tad jānospiež poga joint the meeting).
Vingrošana semenovā – notiks otrdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00 treneres Ilutas Balules vadībā:
https://us04web.zoom.us/j/7208621667?pwd=aGdEb0d5QkU4TFpHdTUydTBYL1JQZz09 Meeting ID:
720 862 1667; Passcode: skola.
Trenere Inga Bleidere vingrošanas nodarbības Viļakā un rekovā vadīs otrdienās, ceturtdienās no
19.00 līdz 20.00 un svētdienās no 20.00 līdz 21.00. Visām nodarbībām viens pieejas links:
https://us02web.zoom.us/j/87859266509?pwd=b2JYUTlER3hhTlh4NnZNajBRVGxXZz09; Konferences
identifikācija: 878 5926 6509; Pieejas kods: 123456
Ja rodas kādas problēmas pieslēgties nodarbībām, lūdzu sazinieties ar konkrēto nodarbības treneri.
Izmanto iespēju vingrot siltajās mājās, kad ārā ir auksti un slideni.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Bišu namiņš
Stabļovā

Projekts atbalstīts Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Leader
konkursa projektā Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana.
Rīcības grupā 2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras
mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei
un sasniedzamībai. Projekta kopējās izmaksas 9120,00 EUR, publiskais finansējums sastāda 8208,00 EUR, domes līdzfinansējums
un PVN likmes segšana 1915,20 EUR.
Viļakas ezera sala ar pilsdrupām ir unikāls dabas un kultūrvēsturiskais mantojums. Sala ar savām pilsdrupām ir nozīmīgs Viļakas
novada identitātes simbols. Kādreiz uz salas 13.gs tika uzbūvēta
Marienhauzenas (Viļakas pils), kuru nocietināja 16.gs. Pils bija tā
laika sabiedrības un sociālais centrs, kad pamazām ap salu ezera
krastos sāka attīstīties Viļakas miests, laika gaitā kļūstot par pilsētu.
Viļakas pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, taču
Viļakas pils arheoloģijas piemineklis. Viļakas ezera pilsdrupas vieno
paaudzes. Cilvēkus vienmēr ir interesējis kā šī pils varēja izskatīties.
Projekta mērķis: izgatavot Viļakas viduslaiku pils maketu,
piegādāt un uzstādīt uz Viļakas ezera salas. Makets nepieciešams,
lai cilvēki labāk spētu vizuāli uztvert pils vēsturi, salīdzināt un domāt
par sava novada vēsturi un tās nozīmi vēsturiskajos procesos. Maketa
arhitekts A.Lapiņš, dizainers G.Jansons (Sia «Arhitektoniskās izpētes
grupa»), realizācija J.Vaivods (Sia «Kalums»), tēlnieks K.Alainis.
Makets domāts arī kā taktils uzskates līdzeklis, cilvēkiem, kas sliktāk
redz, to varētu arī aptaustīt. Maketam ir gan informatīvā, gan mākslinieciskā vērtība. Arhitekti radījuši maketa izgatavošanas koncepciju ar paskaidrojumiem.
2020. gada 9. oktobrī tika atklāts pontona tilts un skatu tornis uz
salu, tūrismu plūsma fantastiski liela. Lai pēc iespējas vairāk cilvēki
varētu iedomāties kā pils izskatījās ir uzstādīts pils makets. Pils
maketa izgatavošanai ir izmantoti atbilstoši vides materiāli, kā arī ir
izveidots paskaidrojošais teksts lāzergriezumā, blakus tekstam lāzergravēts QR kods ar saiti uz pašvaldības mājas lapu. Makets izgatavots
no nerūsējošā tērauda loksnēm, uz tā nostiprināts alumīnija salas
reljefs. Uz reljefa izvietots simbolisks pils makets granītā ar raupjo
virsmu. Starp nerūsējošā tērauda un alumīnija plāksnēm izvietota
caurspīdīga organiskā stikla loksne ar tajā iestrādātām LED gaismas
diodēm, saslēgtas ar saules baterijas paneli. Iestājoties tumsai, makets
tiek apgaismots uz 3h.
Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja direktore
R. Gruševa, foto J. Vaivods
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Saimnieciskās darbības veicējs Jānis Supe ir realizējis projektu Nr.2020-VNd-1-09 «Bišu
namiņš». Kopējās projekta izmaksas ir 4719,00 EUR, Viļakas
novada dome atbalstīja projektu
piešķirot 2000.00 Eur, Jānis Supe
līdzfinansēja projektu ar summu
2719,00 EUR. Ir sasniegts projekta mērķis – izveidots relaksācijas namiņš – nopirkts un uzstādīts namiņš. Bišu namiņā būs
iespējams iepazīties ar bišu dzīvi
(ziemas sezonā bites guļ) un to
dzīvesveidu, pavadīt 2 – 3 stundas namiņā un pagulēt gultās,
zem kurām iebūvētas bišu mājas,
klausīties bišu sanoņā, kā arī baudīt aromterapiju (vaska un propolisa aromāts).
Kopš 2018.gada vasaras Jānis
Supe uzsāka uzņēmējdarbību –
biškopībā. Jāņa Supes bišu dravā
ir 50 bišu saimes, kas katru gadu
tiek papildinātas ar jaunām saimēm. Tiek ievākts medus, propoliss un bišu maize. Biškopības
nozarē valda diezgan liela konkurence, tāpēc Jānim radās ideja
ieviest kādu jauninājumu savā
darbībā. Namiņā bites dzīvos
stropos zem namiņa, bišu skrejas
ir izvietotas ārpus namiņa, sānos
un otrā pusē no namiņa ieejas.
Gultas namiņā būs ierīkotas
droši, ka pašā namiņā bites nevarēs ielidot pie namiņa apmeklētājiem. Namiņā ir ierīkots «bišu
televizors» – stikla bišu strops,
kur var redzēt kā bites dzīvo un
strādā. Bišu namiņš ir jauns
objekts Viļakas novadā, ko apmeklēt tūristiem, ģimenēm ar
bērniem un ikvienam interesentam, kā arī cilvēkiem, kuriem ir
veselības problēmas ar elpceļu
slimībām (t.sk. astma). Sezona
ilgs no maija līdz oktobrim, laiks,
kad aktīvi darbojas bites, ziemas
sezonā bites dodas ziemas miegā.
Šis ir inovatīvs tūrisma produkts
Viļakas novadā.

kāpēc tu izvēlējies uzsākt uzņēmējdarbību biškopībā?
– Tā īsti nebija mana izvēle, ar bitēm nodarbojās tēvs un kādam
bija jāpalīdz. Pakāpeniski viņš mani apmācīja darboties ar bitēm un
man ar laiku radās dažādas idejas kā atvieglot šo procesu. Piemēram,
lai nevajadzētu medus spiedi griezt ar rokām, tai mēs piekombinējām
elektro motoru. Un tā pamazām tas mani tik ļoti ieinteresēja, ka izlēmu pamēģināt uzsākt uzņēmējdarbību biškopībā.
kādi bišu produkti tev pašam garšo visvairāk?
– No visiem bišu produktiem, protams, visgaršīgākais ir medus,
kuru lietoju gan es, gan mana ģimene ikdienā. Visgaršīgākais ir tikko
izmests svaigs medus.
Vai taviem bērniem interesē bites, interesē, ko tu dari bišu dravā?
– Pagaidām bērniem vēl nav radusies interese par bitēm, protams,
viņi vēro ko es daru, bet paši šajā procesā vēl nepiedalās, vienīgi medus
ēšanā. Vecākajam dēlam ir alerģija no bišu kodumiem, bet pārējie vēl
ir par jaunu. Līdz ko bērni uzdzird bišu sanoņu, tā pagalmā ir klusums.
kā tu savai produkcijai atrodi noieta tirgu? Vai eksperimentē
ar medus garšām, piemēram, medus ar kakao, medus ar cidonijām un citām garšām?
– Medus noietu dabūt ir pagrūti, uz tirdziņiem mēs nebraucam,
jo tur piedāvājums tāpat ir liels. Mums ir savi patstāvīgie klienti,
radi un draugi, kas labprāt iegādājās medu. Ar medus garšām es
neeksperimentēju, jo visgaršīgākais un visveselīgākais ir tīrs medus.
kā tu vērtē Viļakas novada domes izsludināto projektu konkursu topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem?
– Protams, tas ir ļoti jauki ,ka novads atbalsta esošos un topošos
uzņēmējus. Tādā veidā, kaut nedaudz, novads notur jaunos cilvēkus
laukos, kuri grib strādāt un darboties savā dzimtajā vietā.
kādu nozari tavuprāt Viļakas novada domei vajadzētu atbalstīt uzņēmējdarbības projektu konkursā nākamgad?
– Manuprāt, nākamgad Viļakas novada dome varētu atbalstīt zivkopības nozari, jo novadā šādas nozares nav, vismaz es šādu informāciju neesmu dzirdējis.
Informāciju sagatavoja Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs
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Žīguri saņem atbalstu no biedrības «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» projekta

decembra nogalē Žīguru vecmāmiņu klubs «omītes» saņēma īstu ziemassvētku dāvanu no biedrības
«dienvidlatgales NVo atbalsta centrs». 2020. gada
vasaras otrajā pusē «omītes» saņēma ziņu no oskara zuģicka, ka biedrība «dienvidlatgales NVo atbalsta centrs» Latgales reģionā īsteno kultūras ministrijas atbalstītu projektu mazākumtautību biedrību darbības attīstībai. oskars aicināja mazākumtautību biedrības iesniegt priekšlikumus kāds materiālais atbalsts tām nepieciešams turpmākai biedrības
attīstībai.
Žīguru vecmāmiņu klubs «Omītes» apvieno ne tikai
Žīguru vecmāmiņas, bet rūpējas arī par dažādām aktivitātēm mazākumtautībām, kuras dzīvo Žīguros, Viļakas

novadā. Biedrības «Omīte» vadītāja Valentīna Kaļāne ir
priecīga, ka biedrība ir saņēmusi jaunu portatīvo datoru
un pirmo semināru, ko viņa vēro jaunajā datorā ir seminārs
«Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē» – tiešsaistes
pārraide no Latgales vēstniecības Gors.
Krievu dziesmu ansambļa «Ivušķi» vadītāja Svetlana
Romāne ir priecīga, ka ansamblis seko līdzi laikam un
turpmāk būs iespējams izmantot projektā saņemto bezkontakta skandu un divus bezvadu mikrofonus, jo nereti,
organizējot kādu pasākumu ārā, ne vienmēr visur ir iespējams pieslēgt elektrību.
«Sirsnīgs paldies Oskaram Zuģickim, kurš organizē
atbalstu mazākumtautībām arī Ziemeļlatgalē. Jaunais
dators noderēs jaunu projekta pieteikuma sagatavošanā

nākotnē. Novēlu visiem veiksmīgu un veselīgu jauno
2021.gadu!» pateicās Valentīna Kaļāne.
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).
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne,
foto: no personīgā arhīva

Viļakas novada muzejs saņēma atbalstu no valsts kultūrkapitāla fonda izsludināta projektu konkursa «Muzeju
nozares attīstības programma», īstenojot projektu
Nr.2020-1kma-m04006 ekspozīcijas «ed.spravnika
Latvijas putnu olu kolekcijas modernizēšana». Projekta
kopējās izmaksas 11 100 EUR, no kuriem 10% līdzfinansējumu 1100 EUR piešķīra Viļakas novada pašvaldība.

Projekta mērķis: Ekspozīcijas Ed.Spravnika Latvijas
putnu olu kolekcijas mākslinieciskās un saturiskās informācijas modernizēšana. Muzejs 2019. gadā saņēma atbalstu projektu konkursā 2000 EUR, lai izstrādātu ekspozīcijas modernizācijas māksliniecisko koncepciju.
Ekspozīcijas māksliniecisko noformējumu veidojis mākslinieks R.Vindulis.
Muzejs 2014.gada nogalē saņēma ļoti interesantu, savdabīgu un vērtīgu Latvijas putnu olu kolekciju, kuru vācis
un sistematizējis Viļakas novadnieks Ed. Spravniks.
Kolekcijā atrodas 636 Latvijas putnu olas, kā arī to papildina putnu attēli, kurus ir veidojuši latviešu bērni Toronto.
Diemžēl izstādes mākslinieciskais un saturiskais saturs bija
novecojis. Ekspozīcijā trūka informācijas par putnu ikdienu,
ligzdošanas vietām, ēšanas paradumiem, uzvedību, kā arī
nebija ieskata par Viļakas dabu, trūka inovatīvo tehnoloģiju,
kas padarītu ekspozīciju daudz dzīvāku. Muzejs projekta
laikā konsultējās ar dažādu nozaru speciālistiem, lai pēc
iespējas labāk modernizētu ekspozīciju.
Projekta realizācijas laikā tika pasūtīta jauna foto tapete, izgatavoti dažādi putnu būrīši, kā arī jauni, moderni
plaukti un vitrīnas putnu olu izvietošanai un eksponēšanai,
sagatavoti informācijas stendi par Ed.Spravniku, Viļakas
novada dabu, putniem un to dzīvi, sagatavota programma
skārienjūtīgam ekrānam par katru ekspozīcijas putnu (tāda
kā neliela vizītkarte). Pateicoties atsaucīgiem cilvēkiem
un īpaši novadniekam Fr.Slišānam esam papildinājuši
ekspozīciju ar jauniem putnu attēliem. Novadnieks
Fr.Slišāns muzejam atsūtīja 1/3 daļu no visiem putnu attēliem. Ekspozīcija papildināta ar dažiem jauniem interjera
elementiem- mākslīgiem kokiem un to lapotni, sēžampufiem, grīdas segumu-paklāju. Ekspozīciju apgaismo
jaunas un modernas lampas un gaismas sliežu sistēma.
Tā kā ekspozīcija vairāk domāta bērniem un skolēniem,
tad arī padomāts par dažādām aktivitātēm- vārēs klausīties

austiņās dažu putnu un dabas skaņas, kā arī interesantā
krustvārdu mīklā varēs izzināt jaunu informāciju par putniem.
Ekspozīcijas uzdevumi ir popularizēt novadnieka
Ed.Spravnika devumu Latvijas dabas saglabāšanā un pašu
Viļakas novada dabu. Dažādojot ekspozīcijas piedāvājumu
skolēniem un bērniem nodrošinot brīvā laika pavadīšanas
iespējas muzejā.
Projekta rezultātā: uzlabota muzeja krājuma pieejamība un daudzveidība; sniegts tiešs ieguldījums Nacionālā
krājuma uzturēšanā un izmantošanā; saglabāta Viļakas
novada kultūrvēsture. Muzejs pamazām sāk apdzīvot bijušā klostera ēkas daļas, ne tikai ar izstāžu un pasākumu
zāli, bet pakāpeniski šeit veidot arī jaunas ekspozīcijas.
Cilvēku dzīve ir interesanta upe, kurai plūstot aiz katra
pagrieziena parādās kaut kas jauns, izrādās, ka tāda ir ne
tikai cilvēkam, bet arī Ed.Spravnika Latvijas putnu olu
kolekcijai, kura vākta tepat Latvijā, tad aizceļojusi uz
Kanādu un atgriezusies atpakaļ- savā dzimtajā novadā.
Modernizējot ekspozīciju mēs pieminam arī savu novadnieku Ed.Spravniku, un ceram, ka tur debesīs, skatoties
no augšas viņš ir lepns par savu putnu olu kolekciju, kura
arī turpmāk priecēs ikvienu interesentu.
Lielu paldies sakām visiem jaukajiem cilvēkiem, kas
iesaistījās ekspozīcijas modernizēšanā, firmai «Being
Design», māksliniekam R.Vindulim, Fr.Slišānam,
J.Šaicānam, M.Šubeniekam, V.Kaņepem un pārējiem.
Dabas aizsardzības speciālistiem – E.Vasiļevskim un
S.Putnai par konsultācijām.
Teksts: Viļakas novada muzeja direktore R.Gruševa,
foto tūrisma speciāliste I.Matisāne

Muzejs īstenojis projektu «Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas modernizācija»
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ar pateicību sirdī
Jaunajam gadam pretī
«Namiņš»

kad ziemassvētki savos svaru kausos ir izsvēruši dienas
un nakts garumu, domas sāk raisīties uz Jaunā gada pusi.

2021. gada janvāris

izGLītīBa / kuLtūra

Bet īsu mirkli pirms…
Katra Viļakas pirmsskolas iestādes grupa, audzēkņi
un skolotājas rakstīja, zīmēja, līmēja vēstules Ziemassvētku vecītim. Ziemassvētku vecīti uzrunāju arī es, iestādes vadītāja Lilita Šnepere.
Zinu, cauri dzīvei jāiet ar ticību un cerību, tas palīdz,
noteikti neteiktu tā, ja pati nebūtu to visu piedzīvojusi.
Mūs atrada čakli un pietiekoši devīgi Rūķīši, kas bērniem
atnesa viņu lūgtās rotaļlietas, interaktīvos centrus un konstruktorus un vienkārši saldumu maisu visam kolektīvam.
Mīļi pateicamies:
Gustava tētim Artjomam un vecmāmiņai Irai par interaktīvo stūrīti un saldumu maisu;
Edītei Barsovai, par atbalstu kūku gatavošanā un darbu
iestādes padomes priekšsēdētājas amatā;
Kristīnei un Gatim Rundzāniem, par gaismu šovu un
garšīgo kūku, darbu iestādes padomē.
Rolandam par skaistā kalendāra izveidošanu, ko saņēmām mēs paši un mūsu draugi;
Tamārai Locānei par interesantajiem konstruktoriem
Raibumiņu grupai un darbu iestādes padomē;

radošo ideju nedēļa

SIA ĶIRA kolektīvam, par rūpēm, lai mums būtu silti un
skaistajiem konfekšu maisiņiem;
Janai Zubrickai, SIA «Stikla Serviss» valdes loceklei,
par interaktīvajiem centriem;
Manam jaukajam kolektīvam, par telpu rotāšanu, Rūķu
pagalmu un skaistajām eglēm, par «draudziņu» ciemošanos un četru svētku noorganizēšanu pirmsskolā;
Jums, bērnu vecāki un vecvecāki, par sapratni un sadarbību!

22. decembrī mūs priecēja pašu veidotie četri koncerti
un pilsētas Rūķi. Paldies par jauko pārsteigumu, koncertu
un apsveikuma vārdiem.
Lai Jaunais gads Jums sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi,
kas sniedz brīnumainu spēku.
Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno
tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne.
Optimismu, gaišas domas, radošas ieceres, veselību
un izdošanos Jaunajā gadā!
Viļakas pirmsskolas vadītāja
Lilita Šnepere

Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīris
mūža stipendijas

Vkkf padome 17.12.2020. sēdē piešķīrusi mūža stipendijas izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā. No 2021. gada janvāra Vkkf mūža
stipendijas saņems: Vanda kancāne, Biruta Burčika, andrejs apsītis, Valdemārs Jemeļjānovs, māra
Lāce, daira Līdaka, Viktors kalniņš (Viks), Gundega Blumberga, maija kurme, maruta Grosberga
(dinga), malvīne Ločmele, ilga reizniece, inta Celmiņa, ivars runkovskis, rūdolfs Plēpis, Vaira resne.

Ločmele Malvīne

Janvāra vidus Viļakas jauniešu iniciatīvu centra facebook lapā
bija radošu ideju pilns. katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai
tika publicētas dažādas radošās idejas, kuras jaunieši var veikt mājās.
Pirmdienas ideja bija putnu barotava no sulas pakas. Tā kā šogad
ziema mūs lutina ar sniegu un salu, putniņiem barību atrast ir grūtāk.
Ir būtiski rūpēties par tiem, kuriem par sevi parūpēties ir grūtāk.
Jāatceras, ja esi sācis barot putnus, tad dari to līdz pat pavasarim.
otrdien tika veidoti ledus dekori, kuri priecē acis un ir lielisks noformējums ziemā. Šim darbiņam ir svarīgi, lai gaisa temperatūra ārā ir
zem nulle grādiem. trešdien facebook lapā dalījāmies ar karstā dzēriena recepti, lai ikviens var sasildīties šajās aukstajās ziemas dienās.
Ceturtdienas radošo ideju īstenoja
Eiropas brīvprātīgā darba veicējs
Markeljans. Jau laicīgi esam ķērušies
klāt pie pavasara dekorāciju veidošanas novada sociālajiem namiem.
Šajā dienā tapa Lieldienu olas no
baloniem, dzijas un līmes. Piektdienas ideja bija praktiskāka un noderīga ikvienam. Parādījām kā tāfeļu
krāsu var izmantot dažādos veidos,
lai izveidotu mazos atgādinājumu
dēlīšus no fotorāmīšiem vai atrodot
vietu tiem uz mēbelēm. Ceram, ka
mūsu idejas bija noderīgas. Pamācību kā īstenot katru ideju var atrast
mūsu facebook lapā.
Informāciju sagatavoja
jaunatnes darbiniece
Elīna Sprukule
Foto no centra arhīva
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medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo
dziesmu dziedātāja.
Dzimusi 1936. gada 8. februārī Medņevas pagasta Lodumas ciemā kā ceturtā meita septiņu bērnu
ģimenē. Mācījusies Viduču pamatskolā. Tēvs Antons
Erciks bija muzikants, līdz ar to, tēvam muzicējot,
visi bērni agri iemācījās dejot un dziedāt. Arī
Malvīne nedaudz spēlēja kokli, toties visi viņas brāļi
– Marijans, Jānis un Staņislavs labi spēlēja garmošku. Malvīnes bērnība un jaunība pagāja trūkumā un
nabadzībā, bet ļoti skaistā vietā. Ar kaimiņu bērniem
un māsām ganos ejot tika izdziedātas daudzas skaistas dziesmas. 1959. gadā viņa apprecējās ar Aloizu
Ločmeli, kura ģimene bija izsūtīta uz Sibīriju, tāpēc
arī Malvīne devās līdzi uz tālo Omskas apgabalu.
1961.gadā ģimene pārbrauca no Sibīrijas un gadus
divus dzīvoja Gulbenes rajona Lizumā, audzinādama dēlus. Vēlāk ģimene dzīvoja turpat Gulbenes
rajona Staros un Ogres rajona Taurupē. Abās vietās
Malvīne strādāja fermā. 1974. gadā viņa ar pieciem
maziem bērniem pārcēlās uz Medņevas pagasta
Aizpurvi. Līdz pat pensijai 1986. gadā Malvīne
Ločmele turpināja strādāt par teļkopēju Aizpurves
fermā.
Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī dzied kopš
tā dibināšanas pirmās dienas 1987. gadā. Ar etnogrāfisko ansambli piedalījusies vairākos folkloras
festivālos «Baltica», uzstājusies Brīvdabas muzejā
un Dainu kalnā. 2014. gada vasarā ansamblis dziedāja novadnieka Valda Buša gleznu izstādes atklāšanā Jūrmalā. Visu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāju
dzīves gājums (arī Malvīnes Ločmeles) aprakstīts
2006.gadā izdotajā grāmatā «Medņevas dziedātājas». Klāt ir arī divi diski, ar viņu dziedātām dziesmām. «Baltica 2012» laikā Medņevas etnogrāfiskais
ansamblis Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā dziedāja
psalmu trešo daļu.
Malvīne atceras, ka psalmus viņa dzied kopš bērnības, jo tolaik jau psalmu dziedāšana notika gandrīz
visu nedēļu līdz pat bērēm. Tolaik viņu dziedāt mācīja tante Anna Circene, kura prata dziedāt ne tikai

Dieva dziesmas, bet arī tautasdziesmas. Tagad visbiežāk psalmus dzied dienu pirms bērēm un pēc
bērēm. Dzied ar Natāliju Smušku, Silviju Babāni.
Teksts: Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze
Foto: Ruta Cibule, Sandra Ločmele
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BazNīCas draudŽu ziņas

Viļakas novadā

Viļakas Vissvētās dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīcā jauna ikona

Pareizticīgo baznīca nav tikai ēka, kur notiek dievkalpojumi. dievnams arī ir mājvieta daudzām ikonām,
kam ir liela nozīme ticīga cilvēka dzīvē, kalpošanas
procesā. tām ir īpaša vērtība ticības apliecināšanā.
1964.gada ugunsgrēks, kas nopostīja Viļakas pareizticīgo baznīcu, iznīcināja visu tās iekārtojumu, neatstājot
nevienu no svētbildēm. Tās bija milzīgs zaudējums visai
draudzei. Baznīcas ēkas un iekārtojuma atjaunošanas laikā
1991.gadā, draudzes locekļi ziedoja savas ikonas, tika
saņemti dāvinājumi no citām draudzēm. Daļa no pašreiz
baznīcā redzamajām svētbildēm tika mākslinieku radītas
speciāli mūsu dievnamam. Bet līdz šim laikam mūsu draudzei nebija kādas īpašas, katram Latvijas pareizticīgajam
cilvēkam ļoti nozīmīgas svētbildes – Dievmātes Brīnumdaroša Jakobštates ikona.

Par dažiem
kvadrātmetriem skaistāka

Ir saglabājies nostāsts par šis svētbildes rašanos.
Krievu-poļu-zviedru kara laikā (1654.–1667.g.) zviedru pusē karojošais kareivis Jēkabs Gudinskis, pārceļoties
pār upi, ieraudzīja upes ūdeņos peldošu dēlīti. Uzdūris uz
šķēpa, viņš to iznesa krastā un tad ievēroja, ka no tas pa
šķēpa asmeni rit asinis. Baiļu pārņemts, viņš sāka pētīt
savu atradumu. Ieraugot pareizticīgo Dievmātes attēlu ar
Bērnu rokas, kareivis, kurš bija katolis, ar nožēlas asarām
to aiznesa uz Holmhofas ciematu (no 1670.g. – Jakobštate,
tagad – Jēkabpils), kurā dzīvoja krievu ļaudis un bija
neliels klosteris ar pareizticīgo baznīcu. Šeit Gudinskis
atdeva ikonu, bet pats pieņēma pareizticību un kļuva par
klostera iemītnieku.
Drīz vien dziedināšanu no ikonas saņēma kāds vietējais
ļaunu garu apsēstais zemnieks. Brīnuma liecinieks bija
pareizticīgais tirgotājs Jēkabs Ratkēvičs, kurš pilsētā kārtoja savas tirdzniecības lietas. Redzētā saviļņots viņš nolēma klosterī uzcelt jaunu baznīcu. Jaunā koka baznīca tika
iesvētīta par godu Svētajam Garam, un no tā laika
Jakobštates klosteri sāka dēvēt par Svēta gara klosteri.
1878. gadā pilsētu un klosteri izpostīja briesmīgs
ugunsgrēks. Brīnumdarošo ikonu, kura tolaik glabājās
Nikolaja baznīcā, apnesa ap bijušā klostera robežām, un
baznīca tika pasargāta no uguns. Tā svētā ikona izrādīja
savu svētīgo palīdzību. Pēc trīs gadiem ugunsgrēks atkārtojās, bet pateicoties Vissvētās Dievdzemdētājas aizgādnībai, pilsēta un baznīcas no jauna tika izglābtas. Tad
Jakobštates iedzīvotāji, pateicībā par debesu Ķēniņienes
palīdzību, pieņēma lēmumu atjaunot sagruvušo Svētā gara
baznīcu. Pirmā pasaules kara laikā Ikona bija pazudusi.
Visaugstisvētais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts
Aleksandrs lūdza Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Aleksija II svētību godājamā tēla atjaunošanai, lai atjaunotu Jaobštates ikona godināšanu.
2008. gada 19. jūlijā Ikona svinīgi tika nogādāta Rīgā,
no vienas no senākajām Maskavas baznīcām. Tajā 15. jūli-

Viļakas romas katoļu draudze
4. adventa svētdienu un kristus
dzimšanas svētkus sagaida priecīgā
noskaņojumā, jo Viļakas romas
katoļu baznīca ir kļuvusi par dažiem kvadrātmetriem skaistāka. ir noslēgusies
centrālo ieejas durvju virsgaismas vitrāžas restaurācija, kurai atbalstu 5000,00 eur apmērā
draudze saņēma no kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas.
Projekts bija jāīsteno ļoti īsā laikā nepilnu
2 mēnešu laikā. SIA «Glassica» un restaurators
Andris Kļavnieks uzcītīgi šo darbu veica savā darbnīcā Rīgā. Lielākās grūtības restaurācijas laikā
bija materiāla pieejamība. Restaurācijai nepieciešamos svina alvas rāmīšus nevar iegādāties Latvijā,
tādēļ tie jāpasūta Itālijā, taču šoreiz tika sūtīti no
Vācijas, jo piegādes pandēmijas dēļ no Itālijas ļoti
kavējās.
«Liels prieks ir vērot restauratoru paveikto darbu.
Rozes ir uzziedējušas ziemā. Esmu ļoti priecīgs par
restauratoru dedzību, jo paši izrēķināsiet cikos ir
jāizbrauc no Rīgas, lai Viļakā iebrauktu 8.20 no rīta.
Liels paldies Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei par piešķirto atbalstu. Liels paldies draudzei
par atbalstu darbu veikšanā, par lūgšanām, lai darbus
vadītu Dieva griba,» pateicās Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels.
Restaurators Andris Kļavnieks ir gandarīts, ka
pirms četrpadsmit gadiem uzsāktais darbs tuvojas
noslēgumam un ļoti cer, ka draudzei izdosies piesaistīt finansējumu vēl divām virsgaismas vitrāžām
virs ieejas durvīm labajā un kreisajā pusē, lai plānotie vitrāžu restaurācijas darbi noslēgtos pilnā
apjomā.
Teksts: Vineta Zeltkalne,
foto: pr. Guntars Skutels

jā Svētīgākais Maskavas un visas Krievijas Patriarhs
Aleksijs II iesvētīja Jakobštates Visšķīstās Dievdzemdētājas Ikonu. 25.jūlijā Ikonu pārnesa uz Jēkabpili, kur tā
arī šodien atrodas Svētā gara klosterī.
Viļakas pareizticīgo baznīcas draudze pieņēma lēmumu
uzsākt līdzekļu vākšanu, lai varētu iegādāties svētbildi.
Atsaucība līdzekļu vākšanai bija ļoti liela, tāpēc 2020.gada
novembrī gaidītā ikona jau tika atvesta uz Viļaku.
3.novembrī to iesvētīja Viļakas Vissvētās Dievmātes
Patvēruma pareizticīgo draudzes mācītājs Aleksandrs
Oļipovs.
Svētbildes iegūšana visai draudzei ir īpašs notikums.
Tagad katrs ticīgais var lūgties šīs lieliskās ikonas priekšā,
slavējot un godinot brīnišķās Dievmātes un viņas Bērna
tēlu.
Viļakas pareizticīgo draudze sirsnīgi pateicas visiem,
kas piedalījās ziedojumu vākšanā neatkarīgi no ieguldījuma lieluma, un sniedza savu ieguldījumu tuvinot šo svētīgo brīdi.
2021.gadā draudze svinēs 150.gadadienu kopš dibināta
un iesvētīta Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma
pareizticīgo baznīca. Notiek īpaša gatavošanās šīm svinībām. Baznīca tiek posta un remontēta: paveikts iekštelpu
kosmētiskais remonts, ierīkota apkurināmā grīda, notiek
ārsienu krāsojuma atjaunošana, zvanu torņa stiprināšana,
Baznīcas dibinātāju kapavietu labiekārtošana. Liels paldies
par atbalstu Viļakas novada domei un deputātiem.
Ierobežotie līdzekļi neļauj plānot un veikt citus nepieciešamos darbus, aktivitātes. Tāpēc draudze būs priecīga par
ikviena cilvēka ziedojumu, palīdzību darbos vai materiālu
sagādē gan sagaidot svētkus, gan ikdienā.
Viļakas pareizticīgo draudzes vārdā gribu novelēt
Viļakas novada iedzīvotājiem veselīgu un darbīgu 2021.
gadu!
Viļakas pareizticīgo draudzes vecākais
Leonids Cvetkovs

Noslēgusies pirmā manuāļa restaurācija

Restaurators, ērģelnieks Jānis Pelše kopā ar palīgiem 2020.gada
vasarā, rudenī un ziemā centīgi restaurēja Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas ērģeļu 1.manuāli, realizējot projektu «Viļakas Jēzus
sirds romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija» (līguma Nr.
Nr. 2020-1-KMA045). Restaurēti 1.manuāļa 8 reģistri, izņemot
reģistru Kornet, jo tā restaurācija ir paredzēta nākamajā – noslēdzošajā ērģeļu restaurācijas posmā. Pirmajam manuālim ir veikta metāla
un koka stabuļu stabuļu restaurācija. Uzsākot restaurāciju stabules
tiek izņemtas ārā, grupējot pa rindām un reģistriem, tad restaurētas
un noslēguma fāzē visas stabules tiek ievietotas atpakaļ pa reģistriem
un veikta to intonēšana un skaņošana. 5.posma restaurācija laikā
veikta arī vējlādes restaurācija, 486 kēgeļu restaurācija, vellenbrentes
veļļu tukošana, traktūras remonts, reģistru ventiļu remonts, gaisa
stabilizatoru un gaisa kanāla restaurācija, stabuļu turētāju tīrīšana.
Jau Ziemassvētku laikā Sv. Misēs ieskanējās restaurētā pirmā
manuāļa reģistri. Pavasarī būs vēl jāpārbauda stabuļu intonēšana un
jāveic skaņošanas uzlabošana, kur tas nepieciešams, jo mainoties
āra temperatūrai, nedaudz mainās arī stabuļu darbība. «Esmu priecīgs
par restauratora un viņa komandas dedzību, veicot darbu. Rudenī
nereti, pat prāvesta mājiņa pārvērtās par restaurācijas darbnīcu, jo
zemākas palika temperatūras baznīcā, jo grūtāk bija strādāt ar metāla
stabulēm, kuras ir aukstas jau siltā laikā. Esmu priecīgs, ka ērģeļu
restaurācijas darbi, neskatoties uz dažādiem sarežģījumiem, turpinās,» teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.
Projektu «Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija» (līguma
Nr. Nr. 2020-1-KMA045) jeb 5.posma restaurāciju atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla
fonds ar 4500,00 Eur, līdzfinansēja Viļakas
novada dome ar 5467.88 Eur.
2021. gadā Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā
startēsim ar Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas 6.posma jeb noslēdzošo restaurācijas projektu. Sestajā posmā restaurēs pedāļa manuāli ar 5 reģistriem un 1.manuāļa Kornet reģistru.
Teksts: Vineta Zeltkalne,
foto: Jānis Pelše, Vineta Zeltkalne un personīgais arhīvs
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