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Šajā izdevumā:

Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena,
lai dzīvotu!

Apstiprināts 2021. gada budžets
2021. gada pašvaldības budžeta plānošana bija izaicinājumu pilna. To ietekmēja daudzi faktori, piemēram, epidemioloģiskā situācija

sakarā ar vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību, noteiktā ārkārtas situācija un noteiktie ierobežojumi, valstī noteiktā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārdale starp valsti un pašvaldībām, kā arī jaunā administratīvi teritoriālā reforma, kura stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā. 

Budžets tika plānots pārsvarā ievērojot iestāžu pamatvajadzību uzturēšanas izdevumus un paredzot finansējumu jau iesāktajiem
Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un citu fondu projektiem. Budžeta plānā 2021. gadam nodrošināts papildu finansējums
minimālās mēneša darba algas celšanai līdz 500 eiro, pedagoģisko darbinieku atalgojuma palielināšanai no 750 uz 790 eiro, garantētā
minimālā ienākuma pabalsta palielināšanai.                                                                                                                    (Turpinājums 2.-4. lpp.)

Viļakā sumina 100 gadnieci

26. janvārī Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs svinīgi sveica savu iemītnieci 
Mariju Djominu 100 gadu jubilejā. Jubilāre saņēma daudz laba vēlējumu

no aprūpes centra  personāla. Attālināti, sūtot siltus sveicienus, novēlot stipru veselību 
un daudz skaistu brīžu arī turpmāk, jubilāri sveica arī tuvinieki.

Stipru veselību, izturību un ticību labajam 
novēl Viļakas sociālās aprūpes centra kolektīvs! 
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ViļAkAS NoVADA pAšVAlDīBAS BuDžETS 2021

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

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

Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) datiem Viļakas novadā dzīvo 4772 (uz 01.01.2021) iedzīvotāji.
Iedzīvotāju blīvums – 7.47 iedzīvotāji/km2.

iedzīvotāju skaits Viļakas novada pagastu pārvaldēs 2017.–2021. gads

Avots: PMLP dati

Iedzīvotāju skaits pēdējos piecos gados samazinās vidēji par 123 iedzīvotājiem gadā,
savukārt salīdzinot ar 2017. gadu iedzīvotāju skaits samazinājies 11.45%.

iedzīvotāju skaits Viļakas novadā 2017.–2021. gads

Avots: PMLP dati

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas  statistikas dati liecina, ka 2020. gadā novadā
reģistrēti 34 jaundzimušie un 91 mirušais, 2019. gadā – 39 jaundzimušie un 94 mirušie,
2018. gadā – 29 jaundzimušie un 120 mirušie, 2017. gadā – 30 jaundzimušie un 113
mirušie. Šie dati norāda uz negatīvu iedzīvotāju pieauguma koeficientu, kas liecina par
iedzīvotāju skaita samazināšanos arī turpmākajos gados.

Bezdarba līmenis Viļakas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas
uz 2020. gada 31. decembri sasniedza 10.4% (t.i. reģistrēti 296 bezdarbnieki). Bezdarba
līmenis Latgalē – 15.4%, valstī – 7.7%.

Bezdarba līmenis Viļakas novadā 2017.–2020. gads, %

Avots: NVA dati

Bezdarbnieku sadalījums pēc problēmgrupām Viļakas novadā
uz 2020. gada 31. decembri

Bezdarbnieku sadalījums  pēc vecuma struktūras Viļakas novadā 
uz 2020. gada 31. decembri

Avots: NVA dati

Bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa Viļakas novadā 
uz 2020. gada 31. decembri

Avots: NVA dati

Bezdarbnieku sadalījums sadalījums pēc bezdarba ilguma 
Viļakas novadā uz 2020. gada 31. decembri

Avots: NVA dati

Uzņēmumi
Pēc Lursoft informācijas Viļakas novadā 2020.gadā ir reģistrēti 9 jauni uzņēmumi

tsk. sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 8, individuālais komersants – 1, bet likvidēti
arī 6 uzņēmumi. 

Kopumā Viļakas novadā darbojas 343 dažādu tiesisko formu juridiskas personas
t.sk. pašvaldības iestādes, biedrības un draudzes. Vērtējot uzņēmējdarbības izplatību
novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 82 vienības, otrā vietā Viļakas
pilsēta 56 vienības, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 22 vienības un Kupravas
pagastā 16 vienības. 

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

uzņēmumu un iestāžu skaits Viļakas novadā 2020. gadā

Avots: Lursoft

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

uzņēmējdarbības tiesiskās formas Viļakas novadā 2020. gadā 

Avots: NVA dati Avots: Lursoft
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ViļAkAS NoVADA pAšVAlDīBAS BuDžETS 2021

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

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

Viļakas novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta un ziedo-
jumu un dāvinājumu budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos
finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

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

SM1 Efektīva pārvaldība un Cilvēkresursu attīstība – izglītībā, kultūrā, sportā,
jauniešiem, veselības un sociālā aprūpe, sociālie pakalpojumi, sadarbības veidošana ar
pašvaldībām, uzņēmējiem un sociālajiem partneriem un efektīva pārvalde;

SM2 Novada savienojumi – komunālā saimniecība, ceļu un publiskās infrastruktūras
attīstība, teritorijas pievilcība paaugstināšana; 

SM3 rentabli uzņēmumi – tūrisma infrastruktūras, tūrisma produkta pakalpojuma
papildināšana, uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināša-
na.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un atbilstība budžeta
klasifikācijai ir norādīta Viļakas novada domes saistošo noteikumu «par Viļakas novada
pašvaldības 2021. gada budžetu» pielikumos.

PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 6 052 828 kopsummā un tos veido nodokļu ieņē-
mumi,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām),
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no
atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem
par izglītības pakalpojumiem). 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021. gada 1. janvāri – Eur 798 266.

Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2021. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 664 478, kas ir par EUR 67 056
jeb 3,87% mazāk nekā 2020. gadā tika plānots.  IIN no kopējiem ieņēmumiem sastāda
27.50%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze – EUR 277 944, kas ir par EUR 15
475 jeb 5,9 % vairāk nekā 2020. gada sākumā ieplānots. NĪN no kopējiem ieņēmumiem
sastāda 4,59%.  Nodokļa atvieglojumi vēl joprojām piemēroti trūcīgām ģimenēm, maz-
nodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm.

Valsts budžeta transferti tiek plānoti EUR 3 053 616, kas ir par EUR 917 576 jeb
23,11% mazāk nekā 2020. gada sākumā tika ieplānots. Šie ieņēmumi no kopējiem ieņē-
mumiem sastāda 50,45%. Tajā skaitā valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba
samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota
EUR 712 703 apmērā.  Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei  tiek plānota
EUR 10788 apmērā, mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klases skolēniem
– EUR 12 300 apmērā, mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no
Labklājības ministrijas – EUR 32 568 apmērā, mērķdotācija feldšeru un veselības punktu
uzturēšanai – EUR 16 631 apmērā, mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai – EUR 8 838 apmērā, pārējās dotācijas – EUR 205 284. Mērķdotācija
pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai – EUR 248 288. Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem – EUR  139 042.

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 1 667 174
apmērā, kas ir par 11,25%  mazāk nekā 2020.gada sākumā tika ieplānots.  

Pašvaldību budžeta transferti tiek plānoti EUR 360 091 apmērā, kas ir par EUR 
234 830 jeb 187,47% vairāk nekā 2020. gada sākumā tika ieplānots. Šie transferti no
kopējiem ieņēmumiem sastāda 5,95%.

Pārējos ieņēmumus EUR 39 804 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.

Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem
tiek plānoti EUR 656 895 apmērā, kas ir par EUR 33 571 jeb 5,39% vairāk nekā 2020.
gada sākumā tika ieplānots. Iepriekš minētie ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda
10,85%. Šos ieņēmumus veido maksa par izglītības pakalpojumiem EUR 15 860, ieņē-
mumi par nomu un īri EUR 84 191, tsk. ieņēmumi par zemes nomu EUR 44 981, ieņē-
mumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 538 902
un citi maksas pakalpojumi tiek plānoti EUR 26 354 apmērā.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti Eur 7 350 308 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņē-

mumu pamatsummas atmaksas). 

Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2021. gadā

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 787 426 apmērā. Šis izdevumu veids no kopējiem izdevumiem

sastāda 10,71%. 2020.gadā šie izdevumi sastādīja 9,68%.  Šie izdevumi paredzēti pašval-
dības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, kā arī pašvaldību
vēlēšanu nodrošināšanai t.sk.:

• domei un pārvaldēm EUR 754 521;
• aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 16 210;
• pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem

EUR 83 122.
• vēlēšanu komisijai EUR 16 105.

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

laikraksta, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem plānoti  EUR 16 268.

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

nodibinājusi pašvaldības policiju. Šai aktivitātei budžetā atvēlēti EUR 20 492, kas ir par
EUR 2573 mazāk nekā 2020.gada sākumā tika ieplānots.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi tiek plānoti EUR 1 286 510 apmērā, kas par EUR 807 699 jeb 38,57%

mazāk nekā 2020. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:
• Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram – EUR

16 109;
• Topošo un jauno uzņēmēju projektu konkursam – EUR 16 000;
• Būvvaldes uzturēšanai – EUR 24 972; 
• Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem – EUR 53 488;
• Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai – EUR 338 694. 
Tiek plānotas šādas aktivitātes:
Dārzu ielas dubultās virsmas apstrāde 0–0,586 km (garums 0,586 km),
Jaunatnes ielas Parka–Abrenes dubultās virsmas apstrāde 0,212–0,47 km (garums

0,258 km), 
Jaunatnes ielas(gar kapiem) dubultās virsmas apstrāde 0,0,018–0,665 km (garums

0,647 km),
Kļavu ielas dubultās virsmas apstrāde 0–0,134 km (garums 0,134 km), 
Krasta ielas dubultās virsmas apstrāde 0–0,151 km (garums 0,151 km),
Tautas ielas dubultās virsmas apstrāde 0–0,54 km (garums 0,54 km),
Ziedu ielas dubultās virsmas apstrāde 0–0,415 km (garums 0,415 km),
Ostratu ielas dubultās virsmas apstrāde 0,004–0,374 km (garums 0,37 km).
• Dabas parkam «Balkanu kalni» – EUR 21 334;
• Latgales programmas projekts « Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā»

– EUR 533 051;
• Projekts «Green Palette» – EUR 34 033;
• Projekts «Green Way» – EUR 30 002.
• Autoceļu fonda līdzekļi pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai – EUR 205 827.
Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu mērķdotācija pašval-

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

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

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

iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai,  atkritumu un kā arī citi vides aizsardzības
pasākumi. Šie izdevumi plānoti EUR 55 119 apmērā, tsk. vides aizsardzības pasākumiem
no dabas resursu nodokļa – EUR 12 365. 

pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Šajā postenī kopējie izdevumi plānoti EUR 853 463 apmērā. Šo izdevumu daļu

sastāda izdevumi pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai, ūdenssaimniecības uzturēšanai un
apsaimniekošanai, apkures nodrošināšanai pagastu pārvaldēs, pagastu un pilsētas teritorijas
apsaimniekošanai kā arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar novada teritorijas sakārtošanu.

Vilakas novada_FEBRUARIS_2021_avize.qxd  22.02.2021  12:42  Page 3



4

Viļakas no vadā 2021. gada februāris

ViļAkAS NoVADA pAšVAlDīBAS BuDžETS 2021 /  SAiSTošiE NoTEikuMi

Veselība
Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 21 674. Kupravas feldšeru

un veselības punktam ieplānoti – EUR 9 216, Upītes feldšeru un veselības punktam –
EUR 12 458, projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas
novadā» īstenošanai – EUR 14 730, projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īsteno-
šana Latgales reģionā» īstenošanai – EUR 7 000.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 945 781 apmērā. Novada muzeju darbības nodrošināšanai

ieplānoti EUR 87 231.  2021.gadā tiek ieplānots  tradicionālais  – 5.Starptauskais
mākslas plenērs «Valdis Bušs 2021», kura izmaksas plānotas EUR 9 000, kā arī noslēgsies
projekts «Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija». Šī projekta
izmaksas plānotas EUR 9 934. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai
ieplānoti EUR 24 154. Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti
EUR 118 677, t.sk bibliotēku krājumu palielināšanai – EUR 5070, periodikas iegādei –
EUR 3320. Kultūras un Tautas namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti  EUR 644
263, t.sk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju atalgojumam  EUR 34 223.
Nemateriālās kultūras mantojuma centrs «Upīte» īstenos LV–LT_Belarus programmas
projektu «Neighbors together» («Kaimiņi kopā») Upītes tautas nama rekonstrukcija –
EUR 419 000 (377100EUR no fonda). Jauniešu un iniciatīvu centram ieplānoti EUR
39 315. 

izglītība
Izdevumi plānoti EUR  2 464 175 apmērā. Šos izdevumus veido:
• Pirmsskolas izglītības iestādēm – EUR 368 898;
• Novada pamatskolām un vidusskolām – EUR 1 856 655;
• Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 102 775;
• Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 146 602;
• Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem –

EUR100000;
• Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 106 584, t.sk. kultūras sa -

daļas izdevumiem EUR 40 873,

• Izglītības, kultūras un sporta pārvalde īsteno šādus projektus: «Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»; «Karjeras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs; «Latvijas skolas soma»; «Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai».

• Izglītības papildus pakalpojumiem t.i. skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu
pārvadājumiem utml. – EUR 72 388.

Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi 2021. gadā plānoti EUR 894 528. No asignējumiem

sociālajai aizsardzībai EUR 123 557 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju
nodrošināšanai – EUR 20 540.  Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti EUR
126 618. Bāriņtiesai – EUR 53 493.  

Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās», 2021. gadā pašvaldība
nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa
EUR 32 568 apmērā. Viļakas novada sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanai un labiekār-
tošanai ieplānoti EUR 450 393. 

Viļakas novada dome turpinās īstenot projektu «Sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu infrastruktūras izveide un attīstība Viļakas novadā» – EUR 63 465.

pašvaldības aizņēmumi 
2021. gadā pašvaldība plāno aizņemties EUR 951 691 dažādu  projektu realizēšanai.

Aizņēmumu atmaksa  tiek plānota EUR 432 608. 

programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Saskaņā ar Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam turpmākajos

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2021.gada 15.janvārī Nr. 1/2021
(protokols Nr.1,3.&)

Grozījumi  Viļakas novada domes 
2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6

«Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem un to saņemšanas kārtību»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pirmās daļas
7.punktu, 43.panta trešo daļu; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta trešo daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā» 25.panta pirmo daļu,  Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija notei-
kumu Nr.550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību» 13.punktu. 

Izdarīt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa Saistošajos
noteikumos Nr.6. «Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņem-
šanas kārtību» (turpmāk – Noteikumi) :

1. Izteikt Noteikumu 11. punktu šādā redakcijā:
«11.Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.pantu par

īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata:
11.1.  nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo

iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopējā saimniecība ar iesniedzēju;
11.2. nepieciešamo mājokļa kustamo mantu uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu

dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu;
11.3. darbam un izglītības gūšanai nepieciešamo aprīkojumu;
11.4 .sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā

vienu vienību mājsaimniecībā, bet mājsaimniecībā ar bērniem – divas vienības;
11.5. zemes īpašums līdz 5 hektāriem un šim nekustamajam īpašumam funkcionāli

piederīgas saimniecības ēkās.
11.6. kapitāla daļas vai īpašums, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas

institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, mak-
sātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no tā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības
apturēšanas dēļ.

11.7. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi.
11.8. naudas līdzekļu uzkrājumi mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības pirmās

vai vienīgās personas ienākumu sliekšņa apmērā.

2. II. nodaļu «Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI)»
šādā reakcijā:

«14. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai tiek piešķirts,
aprēķināts un izmaksāts atbilstoši kārtībai, kāda noteikta Ministru kabineta 2020. gada
17. decembra noteikumos NR. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu»;

15. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā mājsaimniecībai, kurai noteikta atbilstība
trūcīgās mājsaimniecības  statusam atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra
noteikumiem  Nr. 809 «Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu»;

16. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā viena mēneša laikā no brīža, kad persona
(ģimene) ir izteikusi gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā, parakstījusi vie-
nošanos par līdzdalības pienākumiem un veikusi līdzdalības pienākumus saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 

17. pabalsts tiek izmaksāts ar bezskaidras naudas norēķinu, ieskaitot to klienta norē-
ķinu kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas kontā.»

3. Aizstāt 26.1. punkta tekstu «kas ir divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu
apmērā» ar

« 218 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 euro»
4. Aizstāt 26.2. punkta tekstu «kas ir attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās

algas darba algas apmērā valstī» ar
«820,05 euro apmērā, lai aprīkotu mājokli ar sadzīves priekšmetiem un mīkstā inven-

tāra minimumu. Pabalstu var izsniegt sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.
Sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra minimums pastāvīgās dzīves uzsākšanai
noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr.857 5. pielikumā.»

5. Aizstāt 26.3. punkta tekstu «kas ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā»
ar «109 euro apmērā, un personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 euro apmērā»

6. Noteikumu tekstā vārdu salikumu  «Ģimene (persona)» aizstāt ar vārdu «mājsaim -
niecība» atbilstošā locījumā.

7. Noteikumus piemērot no 2021. gada 1. janvāra.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2021. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1

«Grozījumi Viļakas novada domes  2017. gada 27. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 6  «Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem 

pabalstiem un to saņemšanas kārtību»»

Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija
sadaļas

1. Projekta Saistošo noteikumu grozījumi ir nepieciešami pamatojoties 
nepieciešamības uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
pamatojums likumā kā arī pamatojoties uz pieņemtajiem Ministru kabineta 

2020. gada 17. decembra noteikumiem NR. 809 «Noteikumi 
par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociā-
lās palīdzības saņemšanu».

2. Īss projekta satura Pašvaldība saistošajos noteikumos paredz kārtību un kritērijus
izklāsts pēc kādiem personas varēs pretendēt un kā tiks aprēķināti un 

izmaksāti sociālie pabalsti Viļakas novada pašvaldībā. 
Pamatojoties uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā tiek mainīts sociālo pabalstu apmērs.

3. Informācija par Uz pašvaldības budžetu iespaidu atstās, jo palielināsies personu 
plānoto projekta ietekmi loks, kas varēs pretendēt uz sociālajiem pabalstiem.
uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par Nav attiecināms.
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Viļakas novada Sociā-
administratīvajām lais dienests. Persona Viļakas novada Sociālā dienesta izdoto
procedūrām administratīvo aktu var apstrīdēt Viļakas novada domē, 

Administratīvajā aktu strīdu komisijā.

6. Sabiedrības Saistošie noteikumi tiks publicēti Viļakas novada informatīvajā 
informēšana izdevumā un pašvaldības mājas lapā www.vilaka.lv
par normatīvo aktu

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
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SAiSTošiE NoTEikuMi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2021.gada 15.janvārī Nr. 2/2021
(protokols Nr.1, 4.&)

Grozījumi Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8

«Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 
9. punktu, 43. panta trešo daļu; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33. panta trešo daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā» 14. panta sesto daļu, 25. pantu» Ministru kabineta 2015. gada 
25. novembra noteikumu Nr.727 «Darbības programmas «Pārtikas un pama-
ta materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.
gada plānošanas periodā» īstenošanas noteikumi» 4.1.3.3. punktu. 

Izdarīt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa Saistošajos
noteikumos Nr.8 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznod-
rošinātu Viļakas novada pašvaldībā» (turpmāk – Noteikumi)  un izteikt minēto noteikumu: 

1. 2.1. punktu šādā redakcijā:
«2.1.  Ja vidējie ienākumi pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā mēnesī,

pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 327 un EUR 229 pārējām personām māj-
saimniecībā.»

2. Izteikt 2.5. punktu šādā redakcijā:
«2.5. personai darbspējīgā vecumā ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts

aģentūrā un pildīt bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus atbilstoši Sociālo
pakalpojumu un Sociālās palīdzības likuma 36. panta otrajai daļai.»

3. Aizstāt Noteikumu 7. punkta tekstu: «Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumos Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu» ar tekstu:

«Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 «Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu»

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
«10. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka uz trim vai sešiem mēnešiem,

atkarībā no mājsaimniecības sastāva, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma  36.panta trešajai daļai.»

5. Aizstāt Noteikumu 15. punkta  skaitli un vārdu «5. pantā» ar skaitli un vārdiem
«36. panta pirmās daļas pirmajā punktā»;

6. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
«17. Par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata:
17.1.  nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo

iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopējā saimniecība ar iesniedzēju;
17.2. nepieciešamo mājokļa kustamo mantu uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu

dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikumu;
17.3. darbam un izglītības gūšanai nepieciešamo aprīkojumu;
17.4. sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā

vienu vienību mājsaimniecībā, bet mājsaimniecībā ar bērniem – divas vienības;
17.5. zemes īpašums līdz 5 hektāriem un šim nekustamajam īpašumam funkcionāli

piederīgas saimniecības ēkās.
17.6. kapitāla daļas vai īpašums, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas

institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, mak-
sātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no tā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības
apturēšanas dēļ.

17.7. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi.
17.8. naudas līdzekļu uzkrājumi mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības pirmās

vai vienīgās personas ienākumu sliekšņa apmērā.

7. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus «ģimene (persona) ar vārdu «mājsaimniecība»
atbilstošā locījumā.

8. Noteikumus piemērot no 2021. gada 1. janvāra.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2021. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2

«Grozījumi  Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 8  «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu

par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā»

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija
sadaļas

1. Projekta Saistošie noteikumi tiek izdoti, atbilstoši 2020.gada 11.decembrī
nepieciešamības izsludinātajiem grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās 
pamatojums palīdzības likumā un atbilstoši 2020. gada 17. decembrī pie-

ņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 25. no-
vembra noteikumos Nr.727 «Darbības programmas «Pārtikas
un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām 
personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā» īstenošanas
noteikumi, kas stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī.

2. Īss projekta satura 2020. gada 11.decembrī tika izsludināti grozījumi Sociālo 
izklāsts pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas stājās spēkā 

2021.gada 1.janvārī. Izsludinātie grozījumi nosaka, ka maz-
nodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašval-
dība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām per-
sonām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā 
noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Saistošo
noteikumu grozījumi paredz, ka ģimene (persona) atzīstama 
par maznodrošinātu, ja tās ienākumu līmenis uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 327,00 (trīs
simti divdesmit septiņi euro, 00 centi) pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un EUR 229,00 (divi simti divdesmit 
deviņi euro, 00 centi) pārējām personām mājsaimniecībā.
Nepieciešams precizēt maznodrošinātas mājsaimniecības izzi-
ņas izsniegšanas termiņu, izslēdzot iespēju maznodrošinātas
mājsaimniecības izziņu izsniegšanu uz vienu gadu, lai nodro-
šinātu vienādus materiālās situācijas izvērtēšanas principus
gan trūcīgām, gan maznodrošinātām personām, saskaņā ar 
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 
«Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu» 10. puktam, kas nosaka, trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēne-
šiem. 2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi 
Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727
«Darbības programmas «Pārtikas un pamata materiālās palī-
dzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada
plānošanas periodā» īstenošanas noteikumi» (turpmāk – 
Noteikumu Nr.727). Grozījumi paredz, ka Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu no 2021.gada 1.jan-
vāra varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes,
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 327,00 pir-
majai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai 
mājsaimniecībā EUR 229,00 (līdzšinējo – EUR 242,00 vietā). 
Lai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu
Viļakas novadā varētu saņemt ģimenes (personas), atbilstoši 
Noteikumiem Nr.727, nepieciešams veikt grozījumus saisto-
šajos noteikumos.

3. Informācija par Uz pašvaldības budžetu iespaidu atstās, jo palielināsies personu 
plānoto projekta loks, kas varēs pretendēt uz sociālajiem pabalstiem.
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

4. Informācija par plānoto Nav attiecināms.
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Viļakas novada Sociā-
administratīvajām lais dienests. Persona Viļakas novada Sociālā dienesta izdoto 
procedūrām administratīvo aktu var apstrīdēt Viļakas novada domē, Ad-

ministratīvajā aktu strīdu komisijā.
6. Sabiedrības Saistošie noteikumi tiks publicēti  Viļakas novada informatīvajā
informēšana par izdevumā un pašvaldības mājas lapā www.vilaka.lv
normatīvo aktu

Pateicības vārdi
«Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara!»

/Dz.Rinkule-Zemzare/

Cilvēks vienmēr tic labajam!
Mēs nekad nevaram paredzēt,
kas notiks rīt. 

Stājoties darbā sociālās aprū-
pes iestādē, nevarējām iedomā-
ties, ka kādreiz nāksies saskarties
ar Covid-19 vīrusu un aprūpēt
infekciozus klientus, apdraudot
savas, savu radinieku, tuvinieku
veselības un dzīvības. 

Izsaku visdziļāko pateicība
katram par pašaizliedzīgu rīcību
un palīdzības sniegšanu senioru
aprūpē Covid-19 krīzes mazināša-
nai.  Paldies, ka nebijāt vienaldzīgi!

Paldies: 
• Inesei Vizulei
• Ivetai Korņejevai
• Mārītei Kokorevičai
• Viļakas novada Tehnis-

kās nodaļas kolektīvam
• Alīnai Loginai
• Lienītei Straumei
• Sanitai Lelei
• Sņežanai Košļevai
• Jeļenai Bukovskai
• Lienei Babānei
• Sindijai Loginai

• Daigai Kravalei
• Tatjanai Prancānei
• Innai Nikutaitei
• Anitai Loginai
• Jūlijai Haritonovai
• Ivetai Langovskai
• Ainim Kokorevičam
• Ilonai Koņahinai
• Inesei Petrovskai
• Elvīrai Kokorevičai
• Ilzei Brokānei
• Aivaram Bērziņam
Īpašs paldies maniem kolek-

tīviem, kas neskatoties uz neziņu
un iekšējām bailēm, spēja būt
organizēti, strādāt saliedēti un
ierobežotos apstākļos maksimāli
sniegt kvalitatīvu sociālās aprū-
pes pakalpojumu.

• Ivetai Astreiko
• Tatjanai Baikovai
• Inai Bukšai
• Olgai Bukšai
• Tatjanai Dadžānei
• Svetlanai Dmitrijevai
• Daigai Harkovai
• Asoļai Kalniņai
• Allai Kuiko
• Inesei Loginai
• Nellijai Maderniecei
• Nadeždai Polosinai
• Kristīnai Pumpai
• Ārijai Rudzišai
• Tamārai Semjonovai
• Gunāram Skotkam
• Inesei Slišānei
• Ivitai Zujevai

• Rudītei Slišānei
• Silvijai Slišānei
• Valentinai Slišānei
• Ņinai Somovai
• Sandrai Šaicānei
• Svetlanai Šakinai
• Jeļenai Ūseniecei
• Andai Zarembai
• Ivitai Zujevai
Paldies visiem, kuri bija domās

ar mums un atbalstīja ar padomu!
Lai Jūsu dvēseles bagātas ar labiem
darbiem, lai Jūsu āriene uzzied un   

spīd, tāpat kā Jūsu rīcība!

Viļakas novada sociālās
aprūpes iestāžu vadītāja 

Līna Barovska
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proJEkTi

Kā pasargāt mājokli
Uguntinis stipris vīrs,
Jātur cieti rociņās;
Kad palaida vējiņā,
Daudziem bira asariņas – pamācoša latviešu

tautas dziesma no K.Barona Dainu skapja. Lai izdo-
tos šo uguntiņu cieši saturēt, lūkosim, vai esam
veikuši nepieciešamos pasākumus, kādi jāveic
pirms apkures sezonas sākuma. Kārtīgs saimnieks
laikus parūpējas par kurināmā nodrošināšanu zie-
mas sezonai. Šodien kurināmā izvēle ir gana plaša
– varam iegādāties briketes, granulas, ogles, bet
joprojām apkurei plaši tiek izmantota malka. Lai
apkures sistēma ilgāk un kvalitatīvāk kalpotu, sva-
rīgi ir ievērot, kā tiek sagatavota malka. Malkas
zāģēšanai mežā piemērotākais ir aukstākais gada
laiks, sagarināšanu un skaldīšanu var atlikt līdz
pavasarim. Ņemot vērā sentēvu tradīcijas, zināms,
ka lapu kokus cērt vecā (dilstošā) mēnesī, bet skuju
kokus - jaunā (augošā) mēnesī. Zāģēšanai un žāvē-
šanai piemērotākais laiks ir no marta līdz maija
beigām. Lietot tikai skujkoku malku nebūtu ietei-
cams, jo krāsns un skurstenis tiek piesārņots ar sve-
ķiem, tā zaudējot 30 procentus no efektivitātes,
tāpēc ieteicams kurināt lapu koku un skuju koku
malkas sajaukumu. Pirms malku novietot šķūnītī,
to žāvē, un, ja vieta atļauj, tā var palikt samesta
kaudzē vai sakrauta nelielās pāris rindu grēdiņās.
Izžāvētai malkai nevajadzētu pārsniegt 20% mit-
ruma.

Ne mazāk svarīga ir apkures sistēmas apkope.
Apkures ierīces, kuras pēc kurināšanas neakumulē
siltumu ilgāk par 3 stundām, sauc par ilgdedzes
apkures ierīcēm. Šādam krāsnīm kurināšana notiek
ilgstoši, un šo krāšņu un dūmvadu tīrīšanu (saskaņā
ar Ugunsdrošības noteikumiem) jāveic 2 reizes –
pirms apkures sezonas (līdz 1.novembrim) un vienu
reizi apkures sezonā (no 1.novembra līdz nākamā
gada 1.martam). Savukāŗt apkures ierīču, kuras
izkurinot situmu saglabā ilgāk par 3 stundām (vir-
tuves plītis ar sildmūri, podiņu, ķieģeļu krāsnis),
apkopi jāveic pirms apkures sezonas 1x gadā (līdz
1.novembrim). Veicot krāsns un skursteņu tīrīšanu,
vienmēr ir jāvērš uzmanība skursteņa stāvoklim –
vai skursteņa spice virs jumta bez defektiem (nav
plaisas, ķieģeļi turas cieši samūrēti), vai bēniņos
skurstenis ir nobalsināts vai nokrāsots ar gaišu
ugunsdrošu krāsu (tas palīdz atklāt iespējamās bojā-
tās vietas). Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir
pārbaudīt, vai ēku konstrukcijas no degošiem mate-
riāliem ir ugunsdrošā attālumā no skursteņa. Tās
jāaplūko, sākot no jumta konstrukcijām (spāres,
latas, kokskaidu plāksnes), līdz starpstāvu pārse-
gumiem gan no bēniņu puses, gan no dzīvojamās
telpas puses. 

Biežākie ugunsgrēka izcelšanās iemesli ir sav-
laicīgi netīrītas krāsnis, nepareizi izvēlēta apkures
ierīce un kurināšanai izmantoti tam nepiemēroti
materiāli. Ekonomiskas saimniekošanas nolūkos
daudzi krāsnīs mēdz dedzināt dažādus sintētiskos
materiālus, kā, piemēram, polietilēna maisiņus, tet-
rapakas u.c. lietas. Šādi mēs tikai samazinām apku-

res ierīces mūžu un veicinām negaidītas nelaimes
piezagšanos. Uz apkures ierīces un skursteņa sie-
niņām veidojas kreazota (ļoti ciets, darvai līdzīgs
produkts), kuru ar skursteņslauķu darba instrumen-
tiem nav iespējams iztīrīt. Savlaicīgi netīrīts skur-
stenis un nekvalitatīvs kurināmais ir lielākais drauds
jūsu skurstenim. Aizdegoties skurstenī sakrājušies
sodrējiem, temperatūra strauji paceļas līdz 1100
grādiem. Pie šādas temperatūras skursteņa kons-
trukcijas izplešas un materiālu šuvēs rodas plaisas,
caur kurām dzirksteles nokļūst uz ēkas degošām
konstrukcijām, un nelaime ir klāt.  Svarīgi ir krāsnis
nepārkurināt. Labāk kurināt biežāk un nepārkurinot,
nekā retāk un no sirds, kad krāsns dabū trūkties.

No šādām nelaimēm ir iespējams izvairīties, ja
esat veikuši minētos pasākumus. Bet, ja to neesat
veikuši, – neatlieciet uz rītdienu vai nākamo apku-
res sezonu. Aiciniet ciemos skursteņslauķi vai paši
veiciet krāsns un skursteņu apkopi un pārbaudi
tūlīt!

Ļoti svarīgi ir nodrošināt mājokli ar dūmu
detektoru. Kā ugunsdzēsēji stāsta, cilvēki vakarā
pirms gulēt iešanas mēdz kārtīgi izkurināt, lai nakts
saldais miedziņš ir siltā istabiņā. Bet naktī gulēt
aiziet arī oža, un, ja šajā laikā izceļas uguns nelai-
me, detektors jūs pamodinās un būsiet glābts.

Informatīvais materiāls tapis projekta Nr.LV-
RU-II-053 «Vides pārvaldības pilnveidošana, īste-
nojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģio-
nos» ietvaros.

Ugunsdrošības speciālists Egīls Kaužēns

Kā pasargāt mājokli

– Maigonīt, tu man to caurumu tīri pa vecam!
– Nevaru, Jautrīt, tagad darbs veicams attālināti...

zīmējuma autors Egīls kaužēns

pilsoniskās izglītības pasākumu
cikls «par un ap demokrātiju»

2021. gada 4. februārī un 11.februārī ar tiešsaistes apmācī-
bām «Digitālo rīku lietošanas apguve» tika uzsākts pilsoniskās
izglītības pasākumu cikls «par un ap demokrātiju». Apguvām
kā organizēt  videokonferences,  iepazināmies ar programmām
un iespējām  attālinātai saziņai – Zoom, Jitsi, Big Blue Button,
Webex, Microsoft Teams un citām. Apmācības vadīja pieredzējis
pasniedzējs Guntis laicāns.

Tiešsaistes apmācībās piedalījās 96 dalībnieki no nevalstiskā
sektora organizācijām, pašvaldības iestādēm, izglītības iestādēm
un citi interesenti. Iespēju piedalīties apmācībās izmantoja no dažā-
dām apdzīvotām vietām – Balviem, Viļakas, Rugājiem, Jaunannas,
Gulbenes, Kokneses, Rīgas, Jelgavas, Talsiem un Rundāles.

Projekta «Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē» aktivitātes «Pilsoniskās
izglītības pasākumu cikls «Par un ap demokrātiju»» ietvaros cetur-
tdienās no 15:00 līdz 17:00 aicinām tiešsaistē pilnveidot savas zinā-
šanas un prasmes, apgūstot aktuālas tēmas, kas palielina pilsoniskās
līdzdalības iespējas, kad nevar to darīt klātienē.

25. februārī no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00
«ApTAuJu VEiDošANA uN rEzulTĀTu ApSTrĀDE» 
Tiešsaistes aptauju veidošana Google Forms, VisiDati.lv. Vietnes

vides raksturojums; Jautājumu veidošana, pievienošana, jautājumu
veidu apraksts; Aptaujas sadalīšana vairākās lapās, aptaujas adre-
ses saīsināšana; Aptaujas noformēšana, iestatījumi; Aptaujas izsū-
tīšana, rezultātu apkopošana.

4. martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00
«VizuĀlo MATEriĀlu VEiDošANA TiEšSAiSTĒ» 
Bezmaksas iespējas tiešsaistes rīkā vizuālo materiālu veidošanai

Canva. Vizuālu materiālu veidošana ar Canva.com: ¬Jauna mate-
riāla veidošana; Gatavu izkārtojumu izmantošana un pielāgošana;
Attēlu augšupielāde, apstrāde; Dažādu elementu (rāmju, līniju,
ikonu) izmantošana; Teksta ievietošana, noformēšana, izkārtojumi.

11. martā no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00
«WWW lApu VEiDošANA»
Ievadapmācības bezmaksas pakalpojumu (mozello.lv,

webnode.lv) izmantošanā. Nodarbības mērķis iegūt zināšanas savas
pārstāvniecības izveidošanai Internet tīklā. Iepazīties ar WWW
lapu izveidošanas priekšnosacījumiem, tehniskajiem risinājumiem
un praktisku satura vadības sistēmu pielietošanu. Apgūt multimediju
satura un attēlu pievienošanas īpatnības tīmekļa lapu saturam.

pieslēgšanās internet adresē: https://meet.jit.si/azote
• Lūgums pievienoties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms pasākuma

sākuma
• Ja rodas problēmas ar pieslēgšanos līdz plkst. 15:00 zvaniet

29458539
• Atverot adresi pārlūkprogrammā, atļaujiet kameras un mikro-

fona izmantošanu (Allow)
• Pieslēdzoties korekti ieraksti savu vārdu un uzvārdu.

Projekta «Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē» aktivitāte «Pilsoniskās
izglītības pasākumu cikls «Par un ap demokrātiju»» tiks īstenota
līdz 2022. gada 31. augustam.

Projektu «Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!» finansē Islande, Lih -
tenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu
«Aktīvo iedzīvotāju fonds».

Šī publikācija ir sagatavota ar Lat -
vijas-Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014.– 2020. gadam finansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļa -
kas novada pašvaldības dome un tā var
neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli.

Viļakas novada dome, sadarbībā ar asto-
ņiem partneriem Latvijā un Krievijā, turpina
īstenot projekta Nr. lV-ru-ii-053 «Vides
pārvaldības pilnveidošana, īstenojot ko -
pējus pasākumus ru-lV pārrobežu re -
ģionos» jeb «zaļā palete» (Greenpalette)
ietvaros paredzētās aktivitātes, kas uzlabos
Viļakas novada ugunsdrošību.

SIA «Lataka Fire Service» piegādāja,
ugunsdzēsības aprīkojumu, tika iegādāti divi
benzīna motora ūdens sūkņi, viens benzīna
motora sūknis un sūckurvis ar pretvārstu,
strāvas ģenerators, trīs veidu ūdens šļūtenes,
ugunsdzēsības šļūteņu savienojumi un stob-
ri, savienojuma pārejas, divi pulvera uguns-
dzēsības aparāti, kā arī pieci ugunsdzēsības
tērpi. Savukārt SIA «Yukon» piegādāja
dronu, kas palīdzēs novērtēt ugunsgrēku no
putna lidojuma. Aprīkojumu paredzēts iegā-
dāties, lai varētu nodrošināt brīvprātīgo
ugunsdzēsēju darbību Viļakas novadā.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.– 2020. gadam līdzfi-
nansē 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

Saņemts inventārs brīvprātīgajiem
ugunsdzēsējiem
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Ak Tu AliTĀTES ViļAkAS NoVADĀ

Bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts
No idejām, līdz to īstenošanai ir viens solis! Arī Viļakā, pie lats veikala, tika

uzstādīts bezmaksas pārtikas punkts, kur mēs varam viens otram palīdzēt, papil-
dinot ledusskapi ar drošu pārtiku tiem, kam tas ir nepieciešams! 

Bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts darbosies visu diennakti.
Paldies SIA «Pietālava» vadītājam par atbalstu iniciatīvai un tās īstenošanu!
Lūdzam ievērot bezmaksas pārtikas apmaiņas punkta noteikumus.
Rūpēsimies kopā, lai iniciatīva sasniedz mērķi un būsim atbildīgi pret uzstādīto pār-

tikas apmaiņas punktu.
Teksts, foto: Santa Šmite, Mareks Šubenieks

radošo darbu konkurss skolēniem un arī pieaugušajiem
Netipisks konkurss – netipiskam laikam, bet pAr

SkAiSTo un VĒrTīGo latgales skolas aicinā-
tas piedalīties dubultkonkursā «Tāva sāta myužam
svāta».

Cienījamie vecāki, skolotāji! Darīsim visu, lai bērni
paraudzītos tālāk par sava datora ekrānu un mājas logu!
Tik daudz kas iespējams arī attālināti, mums atliek tikai
rīkoties un būt iedvesmotājiem! «Tāva sāta» mūsu bēr-
niem pašlaik ir tuvāka nekā jelkad! Lai izdodas citiem
parādīt tās skaistumu! 

Konkursa nolikums un citi materiāli – mājaslapā
www.malta.lv.

Lai aktualizētu novadmācības svarīgumu un popu-
larizētu Latgalē mazāk pazīstamu personību– rakstnie-
ces Veronikas Tenčas-Goldmanes un mākslinieka Jura
Gaigala radošo devumu (poēmu prozā «Pastareite» un
tautasdziesmu ilustrācijas), tiek izsludināts dubultkon-
kurss, kurā literāros un vizuālos darbos tiek aicināts
atklāt savas dzimtās sētas, ciema, novada skaistumu. 

Šis konkurss tiek piedāvāts arī kā darba forma Lat -
gales novada mācības stundai, svinot Latgales kongresa
dienu (27. aprīlī). 

konkurss norisinās no 11. februāra līdz 11. aprī-
lim un tajā piedalīties aicināti: latgales vispārizglī-
tojošo skolu skolēni (no 1. līdz 12. klasei), bērnu un
jauniešu centru apmeklētāji (6–25 gadi), kā arī indi-
viduālie dalībnieki (no 20 gadiem un vecāki). 

To organizē Rēzeknes novada Maltas Bērnu un jau-
niešu centrs, atbalsta: Maltas pagasta pārvalde, Rē -
zeknes Tehnoloģiju akadēmija, Ināra Paiča (V. Tenčas-

Goldmanes meita), Dace Gaigala (Jura Gaigala mei-
ta), kustība «Ar Latgolu» (ko pārstāv literatūrzināt-
niece Ilga Šuplinska un advokāts Agris Bitāns),
Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Latgales Kultūrvēstures
Muzejs, «Latgolys Saeima», «Latgalīšu kulturys bīd-
reiba» u.c. 

Katram konkursam tiks izveidota sava žūrija, kurā
darbosies šo jomu profesionāļi. Paredzētas galvenās
balvas – dators (literāro darbu konkursā) un planšetda-
tors (vizuālo darbu konkursā), kā arī veicināšanas un
simpātiju balvas abos konkursos un visās minētajās
vecuma grupās. 

Visi konkursa dalībnieki saņems Maltas BJC patei-
cības. Rezultāti tiks paziņoti 23. aprīlī mājaslapā
www.malta.lv un Maltas BJC lapā vietnē «Facebook».
Labāko darbu autori tiks aicināti uz apbalvošanas pasā-
kumu 27. aprīlī (laiks un norise tiks precizēti, ņemot
vērā epidemioloģisko situāciju valstī). 

Jāpiebilst, ka visai netipiski, bet, ņemot vērā šī brīža
apstākļus, dalībnieku iedvesmai nolikumam ir pievie-
noti arī abu autoru darbu fragmenti un paraugi, kā arī
prezentācija un idejas, ko var izmantot novadmācības
stundas organizēšanā. Aicinām dubultot ieguvumus – 
gan piedalīties konkursā, gan uzzināt/vēstīt par divu 
ar Latgales Maltu saistīto personību nozīmi latgaliešu
literatūrā un mākslā. (Materiāli pieejami arī saitē
https://failiem.lv/u/q3cp324u9) 

Skaidrīte Svikša,
konkursa idejas autore, Maltas BJC 

Žurnālistikas pulciņa skolotāja
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VĒSTurE

1966. gads. Fabrikas «Sarkanais rīts» filiālei Viļakā,
bijušā kapucīnu mūku klostera ēkā tika atvēlētas telpas.
1966. gadā Viļakas iedzīvotāji pirmo reizi uzzināja, ka
šeit būs «Sarkanais rīts» filiāle. Lai atvērtu filiāli Viļakā
vajadzēja iekārtot ražošanas telpas, uzstādīt mašīnas, pie-
ņemt strādniekus un veikt apmācības. Šī ziņa ieinteresēja
daudzus Viļakas jauniešus un viņi, kamēr tika iekārtota
šūšanas filiāle, 1966.gada novembrī devās uz Rīgu lai
iegūtu zināšanas par dažāda veida šujmašīnām. Kopā uz
kursiem devās 46 jaunās strādnieces.

1967. gads. 9. janvāris, no kursiem Rīgā atgriezās
jaunās strādnieces un tika uzstādīts 1.konveijers un 25
mašīnas. Galvenā produkcija – bērnu sporta treniņtērpi.
Dienā saražoja divsimt piecdesmit komplektus, nedēļā –
1680 izstrādājumus. Strādnieces izvietojās pie mašīnām
abās konveijera lentas pusēs. Līnijas galā gatavā produk-
cija nonāca pie tehniskajām kontrolierēm. Brāķus darbā
nedrīkstēja pieļaut. Strādāja 2 maiņās un bija nodarbināti
42 cilvēki. Lielākā daļa strādnieču bija vecumā līdz 20
gadiem. Šajā gadā celtnieki sāka remontēt ēkas 2. stāvu,
lai varētu iekārtot 2. konveijera līniju. 1967. gada 9. martā
uz Rīgu devās vēl viena grupa 26 cilvēku sastāvā, lai
iegūtu zināšanas. 10 maijā atgriezās no kursiem un sāka
strādāt filiālē – otrā konveijera līnijā. Līdz ar to pieauga
darbinieku skaits, kas sasniedza 90 cilvēkus. Filiālē bija
arī kvalifikācijas pārbaudes no Rīgas, 18.strādnieces saņē-
ma šuvējas 4.kategoriju. Lai mašīnas vienmēr būtu kārtībā,
tās jālabo, jāuzstāda, to darīja meistari-iestādītāji. Nākamos
šuvējus jau apmācīja uz vietas. Daļa darbinieku mācījās
vakarskolā vai neklātienē.

1968. gads. Trikotāžas izstrādājumu etiķešu iespie-
šanu agrāk vajadzēja veikt ar rokām. 1968. gadā Viļakas
iecirknis saņēma jaunu etiķešu iespiešanas mašīnu.
Saņemtas bija četras Podoļskas mehāniska – jā rūp-
nīcā ražotās vīļu šūšanas mašīnas. Tas ļāva palielināt 
produkcijas izlaidi. Ražošanas cehā strādāja vairāk nekā
120 strādnieku. Līdz gada beigām iecirkņa kolektīvs saņē-
ma gumijas lentes griežamo mašīnu. Līdz ar to bija me-
hanizēta vēl viena trikotāžas izstrādājumu ražošanas ope-
rācija.

1969. gads. Lai veicinātu strādājošo materiālo iein-
teresētību produkcijas kvalitātes celšanā, realizācijas plāna
izpildē un tā nodrošinātu augstu ražošanas rentabilitāti,
ražošanas apvienības «Sarkanais rīts» Viļakas šūšanas
iecirknī strādājošiem noteikta papildsamaksa. Būtībā tā
bija trīspadsmitā alga. To saņēma ikviens strādnieks, kas
ne mazāk kā astoņus mēnešus priekšzīmīgi nostrādājis
esošajā uzņēmumā. Papildsamaksas summa bija atkarīga
no nepārtrauktā darba un stāža ilguma.

1970. gads. Šūšanas ceha Viļakas filiālē tika izvei-
dota civilās aizsardzības sanitārā kopa. Tajā darbojās šuvē-
jas, motoristes, komjaunatnes pirmorganizācijas sekre-
tārs u.c.

1971. gads. «Sarkanā rīta» Viļakas ceha strādnieces
ik dienas pašuva vairāk nekā 11 tūkstošus dažādu izstrā-
dājumu. Darba ražīgums lielā mērā atkarīgs arī no tā, kā
klausīja mašīnas.

1972. gads. No dažādām krāsu piegrieztnēm ražo-
šanas apvienības «Sarkanais rīts» Viļakas iecirkņa šuvējas
izgatavoja trikotāžas izstrādājumus. Materiāli tika piegā-
dāti no Rīgas. Atsūtītās piegrieztnes glabājās fabrikas
noliktavā. To uzskaiti veica vecākā noliktavas pārzine,
kad darba diena bija beigusies, glītos sainīšos iepakotā
veļa atgriezās atpakaļ noliktavā. No noliktavas tā ceļoja
uz Rīgu.

1973. gads. Produkcijas klāsts astoņu veidu izstrā-
dājumi. Pirmā maiņa darbu uzsāka jau pulksten 6.30. Cehs
bija izvietojies divās lielās telpās. Tajās daudz gaismas.

Mašīna aiz mašīnas novietotas divās rindās. Dažāda izmēra
treniņtērpi, bikses, sporta krekli nonāca uz kontrolieres
galda. Kontroliere pārbaudīja, vai kāda vīle nav palikusi
nesašūta. Par teicamiem panākumiem darbā apvienības
«Sarkanais rīts» kolektīvu apbalvoja ar PSRS 50 gadu
Jubilejas Goda zīmi. «Sarkanais rīts» Viļakas iecirkņa tel-
pās izvietotās tabulas stāstīja par ikviena uzņēmuma strād-
nieka veikumu, apņemšanos un tās īstenošanu.

1975. gads. Ražošanas apvienības «Sarkanais rīts»
Viļakas iecirknī dažādas šujmašīnas apkalpoja sešdesmit
četras strādnieces. Daudzas no viņām uz šejieni atnāca
strādāt gandrīz pirms desmit gadiem, kad nodibināja šo
uzņēmumu.

1976. gads. Ražošanas apvienības «Sarkanais rīts»
Viļakas cehā strādāja 58 jaunietes, 30 no viņām dzīvoja
Viļakā. Vienā maiņā tika izgatavoti 4300 treniņtērpi.
Uzstādītas astoņas jaunas šujmašīnas «OVERLOCK».
Darbinieku skaits bija palielinājies par 8 jaunām strād-
niecēm. Ik dienu tika saražoti 9200 dažādi trikotāžas izstrā-
dājumi. Ja iecirkņa kolektīvs 1967. gadā saražoja 720 400
izstrādājumus, tad devītās piecgades pēdējā gadā to izlaide
sasniedza vairāk nekā divus miljonus septiņsimtastoņ-
desmit tūkstošus izstrādājumu. Iecirknī izveidoja kom-
jaunatnes pirmorganizāciju.

1977. gads. Bija populāras talkas dienas, kurās cehs
arī strādāja. Strādāja abas maiņas. Talkas dienā strādnieces
divās maiņās pašuva 8500 izstrādājumu, kopsummā par
gandrīz 7000 rubļu. Ražošanas kolektīvs atzīmēja savus
svētkus – Vieglās rūpniecibas darbinieku dienu.Kolektīvā
strādāja 128 strādājošie. Bija arī tautas kontroles grupa.
Strauji attīstījās jaunu, augstas kvalitātes audumu un tri-
kotāžas izstrādājumu ražošana, paplašinājās to sortiments.
Šūvējas tika apmācītas vairāku šūšanas operaciju veikšanā,
lai jebkurā laikā varētu aizstāt saslimušo vai arī atvaļinā-
jumā aizgājušo kolēģi. Pavisam ražoja deviņu dažādu
modeļu trikotāžas izstrādājumus. Četri no tiem bija virs-
drēbes, bet pieci apakšveļas izstrādājumi. Divi no šiem
izstrādājumiem bija jāražo tā lai tehniskās kontroles noda-
ļas darbinieki varētu kvalitātei dot visaugstāko novērtēju-
mu – «un ar Kvalitātes zīmi». Uz ražošanas iecirkņa kon-
veijera līnijas varēja izpildīt astoņas dažādas šūšanas ope-
rācijas un ikvienu no tām cilvēki veica ar augstražīgu
elektropledziņas mašīnu.

1979. gads. Avīžu sludinājumos tika meklētas šuvē-
jas, šuvējas mācekles, apkopējas. 1979. gads – Starptau -
tiskais bērna gads. Viļacēni ar savu darbu pauduši rūpes
par bērniem, par viņu nodrošināšanu ar augstas kvalitātes
mūsdienīgu apģērbu. 

1980. gads. Turpinājās darba piedāvājumi Viļakas
iecirknī kur bija vajadzīgas: Šuvējas motoristes,

Šuvējas mācekles, palīgstrādnieki. Piedāvāja apgā-
dāt ar kopmītni. Šūšanas iecirknis atradās Viļakā,Oškalna
ielā l. (tagad Klostera iela 1). 1979. gada 15. septembrī
rajona – kultūras tautas universitātes padome lēma par
sadzīves kultūras fakultātes organizēšanu ražošanas ap-
vienības «Sarkanais rīts» Vilakas filiālē. Cilvēki gribēja
pilnveidot uzvedības kultūru, izkopt savas iemaņas.
Fakultātē mācījās 120 «Sarkanā rīta» filiālē strādājošie.
Uz nodarbībām viņi pulcējas divas reizes mēnesī.
Fakultātes darbības saturu labi raksturo nodarbību temati
kā – lekcijas, pārrunas, praktiskas nodarbības par mājas
viesību organizāciju, galda kultūru, par māju un sadzīvi
un citām tēmām.

Iecirkņa kolektīvam 1980. gadā pēc vairāk nekā piecu
gadu pārtraukuma atkārtoti piešķīra ražošanas apvienības
«Sarkanais rīts» Ceļojošo Sarkano karogu. Viena no gal-
venajām problēmām bija kadru trūkums. Bija veikti zināmi
pasākumi, lai to risinātu. Ar jauno mācību gadu šuvējas
motoristes specialitāti apguva Viļakas vidusskolas audzēk-

nes. Dzīvoklu trūkums bija galvenais cēlonis vēl samērā
lielajai kadru mainībai. Turpmāk iecirknim bija jāsaražo
nevis tā saucamā «izdevīgā produkcija», bet gan pēc sor-
timenta un kvalitātes paredzētā. Iepriekšējo gadu plānu
neizpilde pēc šiem rādītājiem ir novedusi pie tā, ka ražo-
jumu lielākā daļa iekļuvusi deficīta preču sarakstā, pie-
mēram, sieviešu un bērnu kokvilnas veļa, bērnu treniņtērpi
un citi.

1981. gads. Darbu kavēja atgriezumu, rašosanas
atkritumu savākšana. Plānots bija izdarīt pārmaņas kon-
veijera lentas darbībā, tad šuvējām nevajadzētu pārtraukt
darbu lai atlikumus izbērtu. Tie ar konveijera lentas palī-
dzību nonāktu tieši savāktuves vietā, pagraba telpā. Bija
plāni pārkārtot apakšējo stāvu, darbs jau bija iesākts 
pie dušu iekārtošanas. Plānotas telpas arī bufetei un sar-
kanajam stūrītim. Ļoti aktuāls bija jautājums par strādā-
jošo apgādi ar dzīvokļiem. Bija izstrādāta dokumentācija
24 dzīvokļu mājas celtniecībai. Šie jautājumi tika skatīti
vairākkārt, bet nesekmīgi. Ražošanas apvienības «Sar -
kanais rīts Viļakas filiālē ražošana tika ieviests jauns mo-
delis – bērnu sporta krekliņi ar krāsainiem zīmējumiem
krūšu daļā. Tajos attēloti dzīvnieki, pasaku personāži,
eksotiskas ainavas. Ražošanas tehnoloģijā izmantoja 
franču novelkamās bildes. Attēli savu spilgtumu nezau-
dēja pat pēc vairākkārtējas mazgāšanas. 1981. gadā bija
paredzēts saražot 125 000 šāda veida trikotāžas izstrādā-
jumu.

1979. gadā filiāles šuvējas caurmērā saņēma 90,6
rubļus mēnesī, bet 1981.gadā viņu izpeļņa pārsniedza 130
rubļus. Uzņēmums mēnesī saražoja apmēram 80000 izstrā-
dājumu ar Valsts kvalitātes zīmi. Ceham bija arī sava
sienas avīze.

1981. gadā svinēja savu 15-to gadadienu. Ražošana
bija palielinājusies pusotru reizi. Pieauga arī darbinieku
kvalifikācija un darba ražīgums, jo uzstādītas jaunākas
tehnoloģijas. Saražotās produkcijas vērtība tuvojas 3 mil-
joniem rubļu.

1982. gads. «Indekss N» izlaida divus jaunus izstrā-
dājumus – bērnu un pieaugušo sporta kreklus ar iespies-
tiem attēliem. Būvēja jaunu cehu blakus klosterim. Bija
doma par konveijera ieviešanu,darba formām un darbu
vienā maiņā. Pavisam strādāja 124 darbinieces. Gatavo
produkciju saņēma visās Padomju Savienības republikās,
kā arī daudzās sociālistiskās valstīs. 1982.gadā 3000 bērnu
sportkreklu nosūtīja uz Poliju, tad Kubu, Čehoslovākiju,
tika saņemtas labas atsauksmes.

Avīžu sludinājumos joprojām meklētas darbam šuvējas
motoristes un to mācekles, produkcijas kvalitātes kontro-
lieri un to mācekļi, kā arī 4. un 5. kategorijas celtnieki,
palīgstrādnieki. Sākās jaunas ēkas būvniecības darbi.
Jaunajā ražošanas telpā, kuru ekspluatācijā bija plānots
nodot nākošgad, varētu izvietot modernāku iekārtu, ieviest
konveijeru, pāriet uz brigādes darba formu. Palielinoties
ražošanas kopapjomam, domāja par uzņēmuma darba pār-
kārtošanu vienā maiņā,

1983. gads. Visa ražošana tika pārcelta no vecajām
telpām uz modernām. Lielu uzmanību pievērsa darba dis-
ciplīnas nostiprināšanai, sekoja kā strādājošie ierodas un
aiziet no darba. Kavējumi bija. Izraudzīti atbildīgie par
disciplīnu. Viņu acīm nepaslīdēja garām tie, kas nelietde-
rīgi izlietoja savu darba laiku. Devās pie šuvējām kas nav
ieradušās darbā, sastādīja aktus un nodeva izskatīšanai
arodbiedrības ceha komitejas sēdēs. Tautas kontrolieri
kopā ar iecirkņa vecāko kontrolieri pārbaudīja produkcijas
kvalitāti.Izstrādāts dežūru grafiks. Daudz uzmanības veltīja
kurināmā un elektroenerģijas taupīšanai. 1983.gadā mek-
lēja jaunus darbiniekus – šuvējas motoristes mācekles,
produkcijas iepakotājas, kompelktētājas, krāvēju un grā-
matvedi.

šūšanas ceha «Sarkanais rīts» vēstures atspoguļoju      
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VĒSTurE

     jums laikrakstā Vaduguns 20.gs 70.–90.-tajos gados
1984. gads. Tā bija darbavieta 130 sievietēm. Šeit

regulāri ieradās mašīna no Rīgas. Atveda diegus, etiķetes
un pats galvenais – piegrieznes. Mašīna katrā brauciena
reizē aizveda gatavo produkciju: bērnu, sieviešu un vīriešu
trikotāžas kreklus, bikses, sporta krekliņus. Strādāja divi
konveijeri. Gatavā produkcija vēl joprojām, arī jaunajā
cehā, kurā vairs nav maiņu darba, bija jāgludina ar rokām.
Prese nebija uzstādīta. Augustā apritēja gads, kopš «Sar -
kanā rīta» sievietes sāka strādāt jaunajā cehā. Meitenes,
kuras mācījās vakara vidusskolā, kārtoja eksāmenus. Jūlijs
bija ceha darbinieku kopīgā atvaļinājuma laiks. Tad ceha
telpās palika saimniekot 15–20 cilvēku.Uz cehu nāca strā-
dāt meitenes, kuras nav kļuvušas tehnikuma audzēknes
un augstskolu studentes. Mācījās turpat uz vietas. Pēc čet-
riem mēnešiem ieguva profesiju. Katru rītu tik ilgi gaidītais
un beidzot sadabūtais autobuss strādnieces atveda no
Žīguriem. Tur dzīvoja lielākā daļa darbinieču. Brauca arī
no Balviem, Baltinavas, Šķilbēniem u.c.

1985. gads. Virs plāna un kvalitatīvi viņu rokās tapa
bērnu un sieviešu trikotāžas izstrādājumi – pasūtījums XII
Vispasaules jaunatnes un studentu festivālam Maskavā –
sporta krekliņi ar festivāla emblēmu.

1986. gads. Sievietes vispirms atbrauca ar autobusu
no Kupravas un Žīguriem. Praktiski sieviešu kolektīvs
(uzņēmumā strādāja 4 vīrieši) Kolektīvā samērā liela kadru
mainība. Nāca jaunas meitenes. taču arī aizgāja. Nebija
dzīvokļu un kopmītņu. Bija trīs istabas, kurās dzīvoja asto-
ņas meitenes. Par tradīciju kļuva lielu jubileju atzīmēšana.
Šuvējas ļoti vēlējās veikala plauktos redzēt tieši Viļakā
ražoto produkciju. Zīmītē līdz ar izstrādājuma nosaukumu,
cenu, artikuliem un atzīmi ražojusi apvienības «Sarkanais
rīts» – pierakstīt Viļakas iecirkni. Runāts par to tika daudz
kārt, bet bez rezultātiem.

1987. gads. Uzņēmumā ne sevišķi sekmīgi veicās ar
plāna izpildi. Traucēja novecojušās iekārtas, bet jo īpaši
darba roku trūkums. Ceha strādnieces un viņu ģimenes
locekļi brauca ekskursijā uz Hatiņu un Minsku. Galvenais
darba spēks un kodols bija sievietes.  Bija plānots celt
kopmītni, kurā būtu 40 vietas ar vienvietīgām, divvietīgām
un četrvietīgām istabiņām, būvēt rampu, lai atvieglotu
konteineru saņemšanu un trīsstāvīgu administratīvo kor-

pusu. Tajā būtu ēdnīca, kulinārijas veikals, atpūtas zāle
(sarkanais stūrītis), medpunkts un citas dienesta telpas.
Tas viss tiks plānots, domājot par strādnieku vajadzībām,
bet šiem plāniem nebija lemts piepildīties.

1988. gads. Sludinājumos meklēja šuvējas motoristes
un mācekles, kurinātājus sezonas darbam. Ražošanas iecir-
knī – 115 strādājošo.

1990. gads. Rīgā bija savs «Sarkanā rīta» firmas
veikals, un tāds sapnis bija arī Viļakas filiālei Viļakā, bet
tas tikai arī palika sapnis. 1990. gadā Viļakas šuvējas izpil-
dīja speciālu pasūtījumu – šuva krekliņus ar X Vispārējo
Dziesmu svētku simboliku.

20. gs 90-tajos gados šūšanas cehu «Sarkanais rīts»
aizvēra. Sarkanajā rītā ir strādājušas tik daudzas sievietes
un daži vīrieši, ka grūti aptvert visu informāciju, jo vārdu
un uzvārdu ir simtiem. Viļakas novada muzejs aicina visus,
kam ir kāda informācija par «Sarkano rītu» dalīties infor-
mācijā ar muzeju un varbūt ir kādas fotogrāfijas vai
priekšmeti no «Sarkanā rīta», ļoti priecāsimies tos uzņemt
muzeja krājumā, tādējādi saglabāt vēsturē. Informāciju
gaidīsim uz muzeja epastu vilakasnovadamuzejs@vilaka.lv,
kā arī gaidīsim ikvienu muzejā uz sarunām, kad epide-
mioloģiskā situācija ļaus.

Tekstu apkopoja Viļakas novada muzeja vadītāja
R. Gruševa

Atsauces:
1) Caune, G, Fabrikas «Sarkanais rīts» filiāle Viļakā, Vadu -

guns, 1966. gads;
2) Krauja, I «Sarkanais rīts» Viļakā, Vaduguns, 1967. gads;
3) Zars, V, « Pirmie soļi», Vaduguns, 1967. gads;
4) Krauja, I «Paplašinās uzņēmums, aug strādājošie»,

Vaduguns, 1967. gads;
5) «Pieaug ražošanas jauda», Vaduguns, 1968. gads;
6) Korņejeva, G, «Uzņēmumā, kur valda jaunība», Vaduguns,

1968.gads;
7) «Saņem trīspadsmito algu», Vaduguns, 1969. gads;
8) «Sarkanā rīta» Viļakas ceha strādnieces», Vaduguns, 1971. gads;
9) «Noliktavas pārzine», 1972.gads;
10) Pavlova, Ņ, «Čaklo šuvēju saime», Vaduguns, 1973. gads;
11) Bozovičs, A «Mācību dienas reportāža», Vaduguns, 1974. gads;
12) Bozovičs, A, «Drīz 1975. gada robeža», Vaduguns, 1974. gads;
13) «Apsteidzot grafiku», Vaduguns, 1976.gads;
14) «Mūsu desmitgade», Vaduguns, 1976.gads;
15) Bozovičs, A, «Šuvēju veikums», Vaduguns, 1977. gads,
16) Serebraņnikova, J «Tikai saliedējot spēkus», Vaduguns,

1978. gads;
17) Dmitrijeva, A, «Enerģiju un prasmi apvienojot»,

Vaduguns, 1979. gads,
18) Lavrentjevs, G «Šūšanas iecirknim–nozīmīga diena»,

Vaduguns, 1981. gads
19) Šperberga, M, «Rūpīgam darbam – labi augļi»,

Vaduguns, 1984. gads;
20) EJ, EJ, NABĀDOJIT, PORDZEIVOSIM VYSU,

Neatkarīgā cīņa, 1993. gads.

«Lūgsim gavēņa laikā no Dieva žēlastību mainīt ne
tikai ārējos apstākļus, kas valda pa visu pasauli, bet
katra cilvēka sirdi – veidu kā dzīvot un kā darīt!»

Sācies gavēnis, sevišķs žēlsirdības laiks! Arvien vairāk
apzinos, cik svarīgi ir ielikt sirdi! Ar dedzību un mīlestību
censties darīt pat vismazākos darbus! Jo tad arī Dievs būs
žēlsirdīgs un pestīšanu devējs!

Pāvests Francisks grāmatā «Dieva vārds ir Žēlsirdība»
salīdzina augstprātību ar smakojošu elpu – pats varu
nejust, bet citi to sajūt ļoti stipri. Cilvēkam vēl vairāk
nekā jebkad ir vajadzīga atgriešanās, domāšanas maiņa
un vēlme būt patiesam ar sevi un godīgam Dieva priekšā.
Varbūt nemaz neesmu tik labs, kā biju domājis? Un kāpēc
mēdzu dusmoties? Varbūt pat uz visu pasauli? Dzīvoju,
bet tikai sev un vēl dažiem savējiem! Strādāju, bet priekš
naudas un esmu tā noguris, kad nav laika uzzvanīt drau-
giem. Klājas grūti, bet to, kā klājas citiem, negribu zināt
utt.

Žēlsirdības un tuvākmīlestības darbi, pat maza, no
sirds veltīta lūgšana ir līdzeklis kā tuvoties otram cilvē-
kam. Lūk, tā ir atgriešanās – īstā domāšanas maiņa.

Lūgsim šodien, 17. februārī, un arī gavēņa laikā no
Dieva žēlastību mainīt ne tikai ārējos apstākļus, kas valda
pa visu pasauli, bet katra cilvēka sirdi – veidu kā dzīvot
un kā darīt!

Lūk, kas mani uzrunā – līdzcilvēku atsaucība agri no
rīta tīrot baznīcas priekšpusē sniegu! Vai nav jūtama sirds
dedzība? Pat vairāk jūtama nekā tīrīšanas tehnikai ar vai-
rāku speciālistu veikumu! Un, ziniet, šis žēlsirdības darbs
nezudīs, tas no manas puses tiks pārvērsts nākošajā... Vai
tev arī?

Paldies visiem, kas atbalsta labajā un skaistajā! Arī
mūsu Ziemeļlatgales pērles eņģeļiem...

Svētīgu un auglīgu šo labvēlīgo laiku!

Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests 
Guntars Skutels

Gavēņa laikā esam aicināti vairāk padomāt par
mūžīgo dzīvi. par to aicina arī ceļojošā izstāde
«priesteris, moceklis Vladislavs litaunieks – kristus
kviešu grauds» Viļakas romas katoļu baznīcā, kas
tur atradīsies līdz 2021. gada 7. martam. 

«Patiess prieks par Vladislava Litaunieka izstādi
mūsu baznīcā. Viņa ticības liecība uzrunā katru apmek-
lētāju! Būdams kādreiz nacionālistiski noskaņots, aktīvs,
darbīgs, pierobežas cilvēku uzticamības persona un
paraugs, viņš joprojām ir stiprinājums daudziem ticīga-
jiem. Paldies viņa dedzīgiem garīgiem bērniem, īpašs
paldies Līgai Irbei un Anetei Veldrei, kuras aicina ikvie-
nu lūgties par priestera, mocekļa Vladislava Litaunieka
beatifikāciju. Tas ir process, kura laikā personu, par
kuru tiek ierosināta beatifikācija, katoļu baznīcā tiek
atzīta par ticības liecinieku, nākamais solis ir atzīšana
par svētīgu un beatifikācijas process noslēdzās ar per-
sonas atzīšanu par svētu,» izskaidroja Viļakas Romas
katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels.

Ar priestera Vladislava Litavnieka, pateicoties viņa
garīgo bērnu darbam, dzīvesstāstu ir iespējams iepazīties
tīmekļa vietnē: https://www.oremus.lv un izlasīt grā-
matā «Priesteris un moceklis Vladislavs Litaunieks –
Kristus kviešu grauds».  Sprediķī Krāslavas baznīcā,
1940. gada 4. jūlijā, Krāslavas Svētā Donata svētkos
priesteris Vladislavs Litaunieks teica: «Lai mani sit krus-
tā! Lai mani vajā! Es nekad neatteikšos no savas pārlie-
cības, no savas reliģijas, no savas ticības!» Daudzas
ticīgo liecības liecina, ka, lūdzot atbalstu, palīdzību pr.
V. Litauniekam un novennu pr. Vladislava Litaunieka
godam, ir saņēmuši risinājumu problēmās, sarežģītās
dzīves situācijās un dziedināšanu. Klostermāsas Klāras
liecība: «Mēs, Latvijas Nabadzīgā Bērna Jēzus māsas,
bieži lūgšanās pieminam priesteri Vladislavu Litaunieku.
Īpaši gados vecākās māsas saslimšanas gadījumos lūdzas
viņa palīdzību. Un palīdzība nāk strauji. Māsa Klāra

vēl piebilst: «Tauta priesteri Litaunieku ir atzinusi par
svētu». (Avots: https://www.oremus.lv/liecibas/

Svētajos rakstos lasām: «Bet Viņš (Jēzus) sacīja: 
«Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš un jūs sacītu
uz šo vīģes koku: izraujies ar savām saknēm un dēsties
jūrā, – viņš jūs paklausītu.» (Lk 17-6) Lūgsimies, lai
mūsu ticība būtu kā sinepju graudiņš.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne,
foto: pr. Guntars Skutels, Vineta Zeltkalne

ViļAkAS roMAS kAToļu BAzNīCAS DrAuDzES ziņAS

lūgsimies par priestera, mocekļa
Vladislava litaunieka beatifikāciju
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pateicības vēstules no 1960. gada
bijušajiem audzēkņiem (25. izlaidums)

Es ticu, ka mūsu uzdevums un ceļš dzīvē
jau no augšas dots. Mēs satiekam tos cilvē-
kus, ko Dievs mums lēmis satikt. Man bija
laime piedzimt tajā novadā, kurā jau bija
piedzimusi mana audzinātāja Albīna Veina
(dz. Bondare). Es iepazinu skaistu, zinātkāru
kaimiņu meiteni ar kuru tuvāk bija nolemts
satikties Viļakas vidusskolā 8. klasē latviešu
literatūras stundā.

Grāmata manā dzīvē bija mīļa jau no
bērnu dienām, kad 5 gadus jauna es izlasīju
savu pirmo grāmatu. Un te tāds prieks – ar
sirsnīgiem un skaistiem vārdiem mūs uzru-
nāja skolotāja, novēlot mīlēt latviešu valodu
un literatūru. Jau tad manī nostiprinājās ticība,
ka literatūras skolotāja mācīs mums dzīves
gudrību un sirds valodu. Tā arī bija. Skolotāja
mūs iemācīja caur grāmatu saskatīt pasauli,
iepazīt to un arī atrast savu vietu dzīvē. Esmu
ļoti pateicīga skolotājai A.Veinai, ka iemācīja
man mīlēt grāmatu kā dienišķo maizi, kā
avota ūdens malku. Darbs bibliotēkā man
bija kā misija, kā dzīves saturs un prieks.

Vēl ļoti nozīmīgs un vajadzīgs bija klases audzinātājas darbs. Mūsu klasi vienā
apvienoja 11. klasē. Audzinātāja prata mūs saliedēt vienā veselā. Bieži braucām ekskur-
sijās, sēžot vaļējā kravas automašīnā uz soliem. Kopā braucām uz kolhoziem talkās
lasīt kartupeļus, plūkt linus un novākt lopbarības bietes. Gan braucot, gan strādājot
dziedājām latviešu tautas dziesmas un jauniešu dziesmas. Savu draudzību esam sagla-
bājuši līdz šim laikam. Arī skolotāja Veina piedalās mūsu klases biedru salidojumos un
citās svinībās. Mēs virtuāli visi kopā esam atcerējušies savus mirušos klases biedrus un
lūguši Dievam dot mieru viņu dvēselēm. Tā ir liela laime satikt dzīvē savu Skolotāju.
Ne velti viņai piešķirts Dižskolotājas tituls.

l. Dukaļska

Mūsu klases audzinātāja
Pazīstu skolotāju Albīnu Veinu jau kopš 1956. gada, kad pēc Kangaru 7- gadīgās skolas

Beigšanas, turpināju mācības Viļakas vidusskolā. Tajā laikā bija 3 astotās klases, divas
latviešu un viena krievu. Skolotāja Veina kļuva par mūsu, 8.A klases audzinātāju. Šo klasi
viņa jau bija audzinājusi no 2. klases. Albīna mums mācīja latviešu valodu un literatūru.
11. klasē abas latviešu klases apvienoja vienā klasē. Mēs bijām 17 zēni un 14 meitenes.
Liela klase, bet ļoti draudzīga. Neapšaubāmi, ka tajā bija liels audzinātājas nopelns. 

1960. gadā mēs absolvējām Viļakas vidusskolu. Mēs bijām 25. skolas izlaidums,
jubilejas izlaidums. Mums bija prieks un lepnums un pateicība skolai un, protams, mūsu
klases audzinātājai Veinai.

Gadi lidoja kā putni. Darba gaitas daudzus aizveda uz citiem Latvijas novadiem,
bet apmēram trešā daļa palikām savā novadā. Arī mūsu audzinātāja ir strādājusi lielāko
daļu sava darba gadu Viļakas vidusskolā. No mums lielākā daļa bija lauksaimnieki.
Kopām sava novada zemi, divas bija medicīnas darbinieces un viena bibliotekāre.

Pēc 50 gadiem nolēmām tikties un tika noorganizēta klases biedru tikšanās. Visi
kopā apbraukājām skolas, no kurām bijām atnākuši uz Viļakas vidusskolu – Mežvidu
un Viduču 7 – gad. skolas. Tad pabijām Balkanos, kur kādreiz darbojās Kangaru 7 –
gad. skola. Pie kafijas tases dalījāmies atmiņās par skolas gadiem un darba gadiem.
Atcerējāmies mirušos draugus. Godinājām skolotājus. Protams, dziedājām. Audzinātāja
bija tā, kas dziesmas uzsāka. Var apbrīnot viņas atmiņu, prāta spējas un humora izjūtu.
Skolotāja atceras, kādus sacerējumus un kā bijām rakstījuši skolas gados. Albīna ir draugos
arī ar fizisko darbu. Viņas mājas un puķu dārzs ir skaisti sakopti. Gan mūsu sarunās, gan
uzrunājot skolotāju mēs lietojam vārdu AUDZINĀTĀJA. Paldies, audzinātāja! 

Valdis Dortāns

pateicības vēstule
Skolotājs gaismas nesējs,
Tāds viņš būs vienmēr,
Nekas to nespēs nomainīt.
Mana skolotāja ir cienījamā skolotāja Albīna Veina kopš sāku mācīties

Viļakas vidusskolas 8. klasē pēc Viduču 7- gadīgās skolas beigšanas.
Vidusskolā mūs sagaidīja jauna, skaists skolotāja, kura kļuva par mūsu klases audzi-

nātāju un latviešu literatūras pasniedzēju. Literatūra nav mīļākais mācību priekšmets.
Obligātā literatūra tomēr bija jāizlasa, lai varētu analizēt galvenos varoņus, rakstot sace-
rējumus.

Skolotāja lieliski prata saliedēt klases kolektīvu. Kad apvienoja divas klases, mēs
bijām 31 skolēns. Draudzīgi esam līdz pat šai dienai. Turamies kopā paši un skolotāja ir
ar mums. Uzreiz gan jāpiebilst, ka esam palikuši šajā saulē tikai puse no mums. 

Skolotāja daudz mums ir devusi ar savu personīgo piemēru dzīvē un darbā. Viņa ir augsta
profesionāle savā darbā, ir saticīga sadzīvē, laipna un čakla praktiskajos darbos. Vienmēr
optimistiska un dzīvespriecīga. Klases kolektīvu saliedēja arī rudens talkas un darba nometnes
vasarā, kā arī dažādi citi kopīgi pasākumi, kurus atceramies tikšanas reizēs.

Skolotāja visu mūžu ir aktīvi darbojusies sabiedriskajā darbā – dziedājusi etnogrā-
fiskajā ansamblī «Abrenīte» un ilgus gadus bijusi šī ansambļa vadītāja, dziedājusi korī
un piedalījusies visādos pasākumos Viļakas pilsētā.

Cienījamā skolotāj!

«Lai uguns spēks, lai strauta dzidrums,
Lai gadi pabrīnās – kā var
Ar mīlestību, siltu sirdi
Tiem cauri iet un nepagurt.»

Vēlu – No saules – prieku, veselību:
No zemes – ziedu bagātību,
No tuviniekiem – mīlestību.

Dieva svētību turpmākajos dzīves gados!
Natālija zondaka (dzim. logina)

lepojamies ar novadnieci 
Mūsu novadnieces Albīnas Veinas bagātā mū-

ža pa ve diens dzīves kamolā ietinis deviņdesmito gad-
skārtu. 

Pedagoģe, folkloriste, sabiedriskā darbiniece, ilggadēja
Viļakas etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» vadītāja dzi-
musi 1931. gada 31. janvārī tagadējā Viļakas novada

Medņevas pagasta Raču ciemā. Beigusi Viļakas vidusskolu
un 1950. gadā turpat uzsākusi darba gaitas, kur 36 gadus
nostrādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju.
Vienlaicīgi  Viļakas kultūras namā un skolā vadījusi dra-
matisko ansambli, dziedājusi korī. Pēc aiziešanas pensijā
astoņus gadus nostrādājusi Rīgā par latviešu valodas
pasniedzēju pieaugušajiem. 

Albīnas kundzes sirdslieta vienmēr bijusi ceļošana.
Redzētas daudzas zemes, iepazīta citu tautu kultūra. Darba

tikums un mīlestība uz dziesmu nāk līdzi no vecāku ģime-
nes. Prieka  un spēka avots ir paši tuvākie – divas meitas,
trīs mazdēli, radi un domubiedri. Kopā veikti daudzi darbi
un svinēti svētki. Vienmēr noderīgs viedais padoms, bet
pāri visam – nesavtīga mīlestība.

Nozīmīgākie fakti, kuri kā dārgakmeņi rotā jubilāres
dzīves gājumu un liecina par lielo darba mīlestību un
sirdsgudrību:

1998. gadā Albīna Veina Viļakā nodibina nevalstisko
organizāciju dāmu klubs «Marienhauzena».

No 1996. līdz 2018. gadam ir etnogrāfiskā ansambļa
«Abrenīte» vadītāja, piedalījusies visos starptautiskajos
folkloras festivālos «Baltica». 

2003. gadā kā konkursa «Mans latviešu valodas sko-
lotājs» laureāte ieguvusi goda nosaukumu «Dižskolotāja». 

Ar 2005. gada 12. oktobra Ordeņu kapitula lēmumu
Albīna Veina kļūst par Atzinības krusta Lielās sevišķās
pakāpes goda zīmes īpašnieci. 

2009. gada decembrī Valsts Kultūrkapitāla fonds
A.Veinai piešķir mūža stipendiju.

Sveicot Albīnas kundzi lielajā dzīves
jubilejā, vēlam veselību, možu garu,

Dieva svētību katrai dienai!

Viļakas novada bibliotēkas kolektīva vārdā – 
Rutta Jeromāne.

Foto  Alvils Baltiņš
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Kur īdama, naīdama,
Vysur goju dzīdodama,
Lai nasoka sveši ļaudis –
Dorba dēļ nūskumuse.

Novēlam arī turpmāk saglabāt
dzīvesprieku, sabiedrisko aktivitāti 

un radošo dzirksti!
Viļakas kultūras nama kolektīvs

Anna dzimusi 1941. gada 
12. februārī Šķilbēnu pagas-
ta Vilkovas ciemā. Mācījusies
Kangaru septiņgadīgajā
skolā, Rekavas vidussko-
lā un Dzērbenes lauk-
saimniecības tehnikumā. 

Pēc tehnikuma beigšanas 1961.
gadā, atgriezās Balvos un strādāja Balvu
patērētāju biedrībā – gan sabiedriskajā ēdi-
nāšanā, gan restorānā. Drīz viņa apprecējās un tā kā
Balvos bija problēmas ar dzīvokli, tad 1965.gadā jaunā
ģimene pārcēlās uz Viļaku. Te Anna dzīvo joprojām.

Viļakā Anna 20 gadus nostrādāja par kontrolieri uzņē-
mumā «Daiļrade». Strādādama par apdrošinātāju, viņa
14 gadus braukāja uz darbu uz Balviem

Anna Annuškāne ir godu saimniece. Viņa kopā ar
vīru Valerjanu, kurš bija šefpavārs, klājusi vairāk kā
simts goda galdu.

Gan skolas laikā, gan vēlāk Anna dziedājusi un dejojusi
dažādos kolektīvos. Piedalījusies Latgales Dziesmu svētkos,
ar Viļakas kori sešos Vispārējos dziesmu un deju svētkos
Rīgā. Folkloras kopā «Atzele» sāka dziedāt 90.gadu beigās,
bet kopš 2009.gada sākuma viņa ir kopas vadītāja. Anna
dzied arī psalmus, maijā katru vakaru dzied pie krusta.
Psalmus viņa dzied kopš bērnības, jo mamma iedama dzie-
dāt allaž nēmusi meitu līdzi. Un agrāk psalmus dziedāja
katru vakaru līdz pat bērēm. Tagad visbiežāk iztiek tikai ar
vienu vakaru. Anna var psalmu dziedāšanu arī vadīt, kaut
gan pati saka, ka labāk tikai dziedot

Annas pūrā ir ļoti daudz anekdošu.
Teksts: Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļakas novada domes
kases darba laiks

Viļakas novada domes kase no 22.02.2021 atsāk
darbu klātienē:

otrdienās no plkst. 9.00 – 12.00
ceturtdienās no plkst. 13.00 – 16.00

Obligāti klientiem, kuri ierodas veikt norēķinus
ir jālieto sejas aizsargmaskas.

Viļakas novada domes administrācija darbu tur-
pina attālināti.

Iedzīvotājus aicinām izmantot elektroniskos
pakalpojumus.

Neatliekamos gadījumos klātienē klientus apkal-
posim pēc iepriekšējās vienošanās un ievērojot epi-
demioloģiskās prasības.

E-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224

Domes administrācijas kontaktinformācija atro-
dama Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv

Valdība 5. februārī lēma veikt grozījumus
Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 «par

ārkārtējās situācijas izsludināšanu», pagarinot lielāko
daļu šobrīd jau spēkā esošo drošības pasākumu.

Ārkārtējā situācija latvijā pagarināta vēl līdz 
6. aprīlim. 

Valdība arī lēma, ka no 8. februāra klātienē būs iespē-
jamas individuālās konsultācijas skolēniem, kuri ir pakļauti
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam, 12. klases sko-
lēniem un profesionālās izglītības programmu apguvē to
grupu vai kursu audzēkņiem, kuriem 2021. gada pirmajā
pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt
atbilstošu profesionālo izglītību. Tāpat klātienē praktiskās
nodarbības būs pieejamas augstākajā izglītībā studējošiem,
tajās studiju jomās, kur praktiskās daļas apguve ir ļoti nozī-
mīga un to nav iespējams apgūt attālināti. Vienlaikus jopro-
jām klātienē varēs notikt individuālas praktiskās nodarbības
kvalifikācijas iegūšanai, ko nav iespējams iegūt attālināti.
Klātienes nodarbībām izvirzītas striktas drošības prasības
– tās notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglī-
tības iestādē noteiktajai kārtībai, ilgst ne vairāk kā 40 minū-
tes, nodrošinot, ka skolēns nenonāk saskarsmē ar citiem
izglītojamiem un tiek ievērota 2 metru distancēšanās, kā
arī konsultācijas laikā pedagogs un skolēns lieto sejas masku

Tirdzniecībā nolemts ieviest pakāpenisku «drošas tird-
zniecības» konceptu visās tirdzniecības vietās, tomēr kādu
laiku joprojām saglabājot darbības ierobežojumus atse-
višķām tirdzniecības vietām.

kādi drošības pasākumi būs spēkā arī turpmāk,
lai mazinātu iespējamo kontaktu skaitu? 

izglītībā:
• 1. – 12. klašu skolēni turpinās mācīties attālināti. 
• klātienē drīkstēs notikt klīniskā prakse rezidentūrā

un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas stu-
dentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.

• klātienē drīkstēs notikt praktiskās nodarbības
medicīnas izglītības programmās pēdējo studiju gada stu-
dējošajiem (piemēram, šā gada absolventi, kas iegūs ārsta
grādu, zobārsta grādu, fizioterapeita, ergoterapeita, māsas,
ārsta palīga un vecmātes kvalifikāciju).

• klātienē darbosies speciālās izglītības iestādes un
bērnudārzi.

• Citas praktiskās nodarbības (arī individuāli) iespēja-
mas tikai attālināti. Arī profesionālajā un augstākajā
izglītībā, dažādos kursos utml. nodarbības drīkstēs notikt
tikai attālināti. 

o izņemot: 
– to grupu, klašu vai kursu izglītojamiem, kam šī gada

pirmajā pusgadā jākārto pārbaudījumi, jānoslēdz izglītības
ieguve 12. klasē vai attiecīgi jāiegūst profesionālā izglītība
un kvalifikācija pamata vai vidējās izglītības pakāpē, varēs
saņemt individuālas konsultācijas klātienē.

– konsultāciju klātienē varēs saņemt arī skolēni, kas
dažādu vides un sociālo apstākļu dēļ ir pakļauti priekšlai-
cīgas mācību pārtraukšanas riskam (ierobežota pieeja
mācību rīkiem un viedierīcēm, nopietnas mācīšanās grū-
tības (tostarp, psihoemocionālā stāvokļa dēļ), izglītības
iestādei vai pedagogam ir pamatotas grūtības uzturēt pastā-
vīgu kontaktu).

– praktiskās studiju daļas apguve klātienē būs pie-
ejamas augstākajā izglītībā studējošiem, tajās studiju
jomās, kur praktiskās daļas apguve ir ļoti nozīmīga studiju
procesa daļa un to nav iespējams apgūt attālināti vai nav
iespējams organizēt citādi. Tas būs iespējams tikai tādos
gadījumos, kur šādā prasmju apguvē ir iespējams ievērot
divu metru distanci un nenonākt saskarsmē ar citiem stu-
dējošiem, vienlaikus lietojot mutes un deguna aizsegu.

• Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkstēs
notikt tikai attālināti.

Sportā:
• Kamēr neuzlabosies epidemioloģiskā situācija, ama-

tieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām
(līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē,
ka sporta klubi neuzņems klientus iekštelpās – nestrādās
trenažieru zāles un nevarēs doties uz klubu trenēties indi-
viduāli. 

kultūrā:
• Nestrādās izstāžu vietas un citas kultūrvietas, kā arī

nedrīkstēs organizēt gadatirgus.
• Bibliotēkas drīkstēs izsniegt grāmatas uz mājām.
• Apmeklētājiem būs slēgtas muzeju iekštelpas, bet

turpinās darboties muzeju brīvdabas teritorijas, kurās
būs jānodrošina cilvēku vienvirziena kustību, jānovērš
cilvēku plūsmu sastapšanās un jānodrošina vismaz 2 metru
distancēšanās. Ar šādiem nosacījumiem darboties varēs
arī dabas takas.

pakalpojumi:
• Vēl pagaidām nestrādās visa skaistumkopšanas

nozare (tajā skaitā arī frizieri).
• Sporta inventāra nomas pakalpojumus drīkstēs

sniegt tikai ārpus telpām.
• Nenotiks fotosesijas un netiks sniegti citi foto pakal-

pojumi, izņemot foto dokumentiem.
• Nenotiks dzinējmedības.

Tirdzniecībā:
Sākot ar 8. februāri atsevišķas tirdzniecības vietas

būs tiesīgas darboties bez preču grupu ierobežoju-
miem:

• grāmatnīcas;
• veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču

sortimenta; 
• veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70%

no preču sortimenta.

Joprojām saglabāsies iepriekšējie ierobežojumi un
klātienē turpinās darboties: 

• aptiekas (tajā skaitā veterinārās aptiekas);
• optikas preču veikali;
• degvielas uzpildes stacijas;
• tirdzniecības vietas, kurās drīkst tirgot šādas preču

grupas: 
– pārtikas preces;
– higiēnas preces;
– pirmās nepieciešamības saimniecības preces;
– mobilo telefonu priekšapmaksas kartes;
– tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus,

elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus;
– dzīvnieku barību un preces;
– preses izdevumus;
– sabiedriskā transporta biļetes;
– mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsar-

dzības līdzekļus;
– mājražotāju lauksaimniecības produkciju;
– ziedus;

• papildu atļauts tirgot šādas preču grupas: 
– stādus, dēstus, sīpolus, gumus un sēklas;
– substrātus, mēslošanas līdzekļus, kaļķošanas mate-

riālus un augu aizsardzības līdzekļus;
– elektropreču aksesuārus (vadus, pagarinātājus, lādē-

tājus);
– līdzekļus dezinsekcijai un deratizācijai.
Detalizēta informācija par tirdzniecību pieejama

Ekonomikas ministrijas mājas lapā. 
Papildus norādām, ka preču tirdzniecība internetā

nav ierobežota.

Darba vietās:
• Tāpat kā līdz šim ikvienam, kuram darba specifika

atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba
devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas
gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan pri-
vātiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka klātienē strādās,
piemēram, pārdevēji, šoferi, krāvēji, policisti, ugunsdzē-
sēji, apsardzes darbinieki, radio un televīzijas raidījumu
diktori un operatori, mediķi un citi, bet ne, piemēram,
biroja darbinieki. 

Atgriežoties latvijā no valstīm, kurās ir augsta
saslimstība ar Covid-19, oBliGĀTi ir jāievēro 
10 dienu pašizolācija! Aktuālais saraksts ar valstīm,
no kurām atgriežoties latvijā jāievēro pašizolācija,
pieejams Slimību profilakses un kontroles centra
tīmekļa vietnē  www.spkc.gov.lv

Covid-19 oficiālā tīmekļa vietne covid19.gov.lv
Informācija no www.vm.gov.lv

Sveicam Annu skaistajos svētkos

AkTuAliTĀTES pAr CoViD-19
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TūriSMS

Jaunās tūrisma
sezonas gaidās!

ierobežotā vai pilnīgi pārtrauktā tūrisma plūsma
atstājusi ilglaicīgas sekas uz tūrisma nozari. lai arī
2020. gadā latgalē viesojās tuvu pie viena miljona
tūristu, salīdzinot ar 2019. gadu, tas ir kritums pat
par 40%. Savukārt tieši ārzemju tūristu skaita ziņā,
kritums ir pat par 82%. proti, balstoties uz latgales
pilsētu Tūrisma informācijas centru statistikas datiem,
2019. gadā latgali apmeklēja vairāk nekā 57 tūkstoši
ārzemju tūristu, savukārt 2020. gadā tikai 10,5 tūkstoši
ārzemju tūristu. Ārvalstu viesu trūkumu vissmagāk
izjuta lielās viesnīcas, jo citos gados apmēram puse no
viesnīcu viesiem, bija tieši ārzemju tūristi. Tāpat 2020.
gadā smagi tika ietekmēts kultūras tūrisms un 90%
no visiem masu pasākumiem. lai arī kopējie statistikas
dati izskatās visai draudīgi, ir jāuzsver, ka 2020. bija
īpašs izņēmuma gads, un uz kopējā fona Viļakas nova-
dā, kā arī citos mazajos latgales novados kopējā tūris-
ma apmeklējuma statistika atsevišķos objektos ir tieši
augusi, vairāk krītoties naktsmājās un dažos tūrisma
objektos, jo vasaras sezonas pirmajā pusē nenotika
vairāki plānoti lielie pasākumi.

Kad ir zināmi visi Latgales kopējā statistika, varam
atskatīties nedaudz vairāk uz to, kā mēs izskatāmies uz
kopējā fona. Lielākās pilsētās bija sāpīgāks kritums, bet
pierobežā mēs to izjutām mazāk. Uz  visa negatīvā fona
mēs sajutām ļoti lielu interesi par pierobežu, Viļaku. Lielo
interesi lielā mērā veicināja fakts, ka nebija iespēja braukt
uz ārzemēm, tāpēc daudzi vēlējās apceļot Latviju un doties
uz vēl neredzētām vietām. Tūrisma informācijas punktā
vien apmeklētāju pieaugums bija gandrīz par 50 procen-
tiem, arī ekskursijas bija daudz vairāk nekā parasti, jo
vairāki tūroperatori, kas organizēja braucienus uz ārzemēm
pārorientējās uz vietējo tirgu un apceļoja Latviju un arī
Latgali. Mēs sevi pozicionējam kā vietu, kur sākas Eiropa.
Viļakas puses ģeogrāfiskais izvietojums nav tas ērtākais,
tāpēc uz Viļakas pusi brauc ceļotāji ar konkrētu mērķi,
tāpēc mums vēl vairāk jābūt radošiem, lai uzrunātu tūristu
uzkavēties pie mums. Ceļotāji labprāt dodas pēc autentis-
kuma, miera un harmonijas, tāpēc arī šovasar ļoti piepra-
sītas bija dabas takas, dabas ekskursijas. 

Viļakas magnēti ir mūsu «Ziemeļlatgales pērle» –
Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu baznīca, moderna saim-
niekošana pierobežā, z/s Kotiņi un Rekovas dzirnavas,
Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs, Viļakas
novada muzejs, kā arī Annas Āzes muzeja apmeklējums
un vides ekskursijas.  Noteikti arī viens no apmeklētājiem
bija ļoti gaidīts notikums, sezonas izskaņā atklātā Viļa-
kas ezera salas takas atklāšana, kas veicināja pieejamību
Viļakas ezera salai, jo plīvurs ir kritis un tagad visiem ir
iespēja tikt līdz Viļakas ezera salai, aplūkot pilsdru-
pas. Lai gan precīzi dati nav zināmi, ir novērota liela cil-
vēku plūsma un aktivitāte, kā, piemēram, pievienojot šo
objektu «google maps», 3 mēnešu laikā objekts skatīts
1527 reizes. 

Novadā kopā bijuši 20743 apmeklējumi, kas ir par
14.33 % mazāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad apmek-
lējumu skaits sasniedza 24213, bet jāņem vērā, ka šeit
netiek uzskaitīti Viļakas ezera salas apmeklētāji, kā arī
diemžēl šogad tehnisku iemeslu dēļ nevarējām uzskaitīt
cilvēku plūsmu Stompaku purva dabas takā (pagājušā
gada aptuvenais apmeklējums 1700), Balkanu dabas parkā
ziemas aktivitātes izpalika, kā arī pakalpojumu vairs
nesniedz naktsmājas «Zivsalas».

Tūrista speciālista apmeklējuma statistika Klostera
ielā 1 augusi pat gandrīz par 60 %, šogad bija gan liekāks
skaits apkalpoto grupu, gan arī individuālie ceļotāji un
ģimenes. Kopā tika apkalpots 1011 apmeklētājs.

Jaunumi Viļakas novadā 2021. gadā
Nevaram prognozēt, kādi būs ceļošanas nosacījumi

šajā tūrisma sezonā, bet jācer, ka būs iespēja ceļot, jo
mūsu novadā būs sarūpēti vairāki interesanti jaunumi, lai
apmeklējums mūsu pusē būtu saistošāks.Viļakas novada
muzejs 2020. gada izskaņā atklāja modernizētu Ed.
Spravnika putnu olu kolekciju, kuru tiklīdz kā muzeji tik
atkal atvērti varēs aplūkot visi interesenti. Ekspozīcijā
interaktīvā veidā varēs apskatīt ne tikai putnu olas, bet arī
uzzināt par putnu ikdienu, ligzdošanas vietām, ēšanas
paradumiem un uzvedību, iepazīt Viļakas dabu un ieklau-
sīties putnu un dabas skaņās.

Egļavas mežniecības muzeja māja ieguvusi jaunu
vizuālo izskatu jau 2020. gadā, bet šajā sezonā arī tiek
domāts par dažādiem jaunumiem.

Pēc mājas remonta atkal viesus uzņem brīvdienu māja
«Vecozoli», kas savu nosaukumu nu ir nomainījuši uz
«Rezidenci». Rezidences saimnieki aicina izbaudīt

Latvijas pierobežas mieru lauku mājās, kurās vienlaicīgi
līdzās pastāv tradicionālais un mūsdienīgais. Priecājamies
arī par jaunajām brīvdienu mājām «Vosoras», kas atro-
das Medņevas pagasta Brontu ciemā. «Vosorās» var izbau-
dīt lauku idilli latviešu autentiskajā stilā iekārtotajā brīv-
dienu mājā, kas savu aktīvo darbību uzsāka tikai 2020.
gada vasaras vidū, bet ieguva jau daudz pozitīvu atsauks-
mju no klientiem. 

rekovas dzirnavās būs labiekārtots vietējo produktu
veikals, kā arī tūrisma grupām pieejamas 3 veida maltītes
– vienkāršā degustācija, pusdienas un pilna komplekta
produktu degustācija plus pusdienas. upītes kultūrtelpā
arī tiek gatavoti jaunumi – top «kvest» istaba bijušajā
Upītes pamatskolā, apmeklētājiem tiks atvērta Stabļovas
senlietu kolekcija un Bišu namiņš.

Jaunajā tūrisma sezonā mūs sagaida vairāki jaunumi
aktīvai atpūtai uz ezera. Pakalpojuma klāstu paplašinājuši
aktīvās atpūtas uzņēmums «Ezertūre», kas ir nomainījuši
savu atrašanās vietu, turpmāk pakalpojumu atradīsiet
Sporta ielā 20, Viļakā. Līdzās jau esošajiem SUP dēļu un
katamarānu nomai, 2021. gada sezonā, aktīvās atpūtas
gribētājiem mierīgiem braucieniem pa ezeru tiks piedā-
vātas 2 koka laivas, ezera baudīšanai vējainā laikā 2 buru
Supi, kā arī būs pieejams lielais ģimenes SUP (6-10 per-
sonām), komandas saliedēšanai un ģimenes izklaidēm,
tandēma velosipēds, pirts muciņa ar panorāmas logu un
atpūta uz jumta terases. Nebijušā piedzīvojumā ar caur-
spīdīgiem kajakiem varēs doties iepazīt Viļakas ezeru,
pakalpojumu  piedāvās «laivotprieks».

Tiek labiekārtota arī promenāde, pastaigu vieta apkārt
Marienhauzenas muižas apbūves kompleksam.

Domājot par to, lai mūsu novada objektus varētu ērtāk
un ātrāk atrast ir tapusi interaktīva Viļakas novada tūrisma
objektu karte, kuru aicinām aplūkot http://www.visitvila-
ka.lv/noderiga-informacija/interaktiva-karte/

Tiek strādāts arī pie interaktīvās kartes, kurā būs apko-
poti visas Viļakas novada dabas takas, jauni pastaigu un
velo maršruti, kā arī turpinās darbs pie Latgales Ezertakas
un Green ways kājāmgājēja/velo maršruta, Šobrīd tiek
izstrādāts arī viens jauns tematiskais maršruts, kuru varētu
atklāt vasaras sezonā.

Uz drošu tikšanos Viļakas novadā un vairāk par jau-
numiem un tūrisma objektiem skatieties www.visitvilaka.lv
mājas lapā.

Viļakas novada tūrisma speciāliste
Inese Matisāne

šogad ziema mūs lutina ar baltu sniega segu, tā
vien aicinot vairāk doties dabā. lai popularizētu aktīvo
atpūtu dabā arī ziemas periodā, aicinājām ikvienu pie-
dalīties izaicinājumā «pārgājiens Viļakas novadā», kas
norisinājās no 24. decembra līdz 24. janvārim.

Izaicinājuma dalībniekiem bija jādodas pārgājienā
Viļakas novada teritorijā.  Varēja izstaigāt kādas no jau
zināmajām dabas takām vai būt radošiem un izplānot savu
oriģinālo pārgājiena maršrutu. Galvenais nosacījums –
maršrutam bija jābūt vismaz 3 km garam un piedalīties
varēja individuāli vai ģimenes lokā, kā arī maršruts bija
jāieraksta kādā no sporta lietotnēm, kas to reģistrē (Strava,
Komot uc.) un jānopublicē savā sociālā tīkla Facebook
kontā ar tēmturi #PārgājiensViļakasnovadā, pievienojot
arī pārgājiena laikā tapušās fotogrāfijas.

Piedāvājām arī jau gatavu maršrutu – «Viļakas mazais
aplis», kuru vēl joprojām var apskatīt interaktīvajā kartē:
https://ej.uz/tgdy.

Aktīvākie dalībnieki, kuri bija izpildījuši visus nosa-
cījumus piedalījās izlozē par pārsteiguma balvām un 

25. janvārī tika izlozēti un paziņoti uzvarētāji @visit.vilaka
Facebook kontā.

Pavisam kopā tika pieveikti vienpadsmit pārgājieni,
sākot no 3 km līdz 23,47 km. Vairāki dalībnieki izstaigāja
jau zināmos Viļakas pilsētas maršrutus, Stompaku purva
partizānu taku un Viļakas ezera salas  un Stiglovas dabas
takas. Novadā teritorijā vēl tika izstaigāts Vjadas ceļš,
Mitrakalna aplis un maršruti no Upītes līdz Šķilbaniem
un no Viļaka līdz Brontiem aplūkot Rundzānu ģimenes
skaisti izrotāto mājas teritoriju. 

Oriģinālākais un pārdrošākais pārgājiens bija dalīb-
niekiem no Balvu puses, kas devās izaicinājumā pa
Stompaku purvu nezināmākām takām, kopā pieveicot

23,47 km 8 stundās, zīmīgi, ka šīs komandas viena no
dalībniecēm tika arī pie pārsteiguma balvas. Maršruts
veda cauri Stompaku purviem pa sarežģītāko apvidu uz
partizānu mītnes vietām, tālāk ceļu turpinot pa mežiem,
gravu un meža upītēm. 

Ar pārgājieniem var iepazīties Facebook sociālajā
kontā ierakstot tēmturi #PārgājiensViļakasnovadā.

Paldies visiem, kas piedalījās un, ja šoreiz vēl nepie-
ņēmāt izaicinājumu, būs iespēja savus spēkus parādīt
pavasarī, kad varēsiet doties jaunā izaicinājumā!

Viļakas novada tūrisma speciāliste
Inese Matisāne

Foto: No pārgājienu dalībnieku arhīviem

izaicinājums «pārgājiens Viļakas novadā» noslēdzies
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VESElīBAS VEiCiNĀšANA
Tā kā valdība sakarā ar Covid-19 noteiktajiem iero-

bežojumiem ārkārtas situāciju valstī ir pagarinājusi līdz
6.aprīlim, tad arī projektā Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas
novadā» martā turpināsim vingrošanas nodarbības tieš-
saistē jeb ONLINE un būs iespēja noklausīties divas
«Psiholoģija un veselība» lekcijas.

Dalība nodarbībās ir bez maksas, tāpēc lūdzam ievērot
fonda nosacījumus:

1. lai piereģistrētos nodarbībai jāielogojas ar savu
vārdu, uzvārdu;

2. lūdzu ieslēdziet kameras, lai veiktu dalībnieku
reģistrāciju (print screen foto). ieteikums - pieslēdzies
vismaz 5 minūtes pirms nodarbības sākuma, lai pār-
liecinātos, ka viss strādā.

Pasākuma norise var tikt fotografēta, filmēta, ierakstīta. 

Lekcijas vadīs psiholoģe Inese Lietaviete.
5. martā no plkst. 10.00 – 12.00 «Dzīvot dzīvi piln-

vērtīgi – jaunu paradumu veidošanas  pamatprincipi»
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/92866186606;

Meeting ID: 928 6618 6606

12. martā no plkst. 10.00 – 12.00  «Komunikācijas
māksla ar sevi un citiem»

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98828009068;
Meeting ID: 988 2800 9068

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 vingro-
šanas istabā: https://meet.jit.si/LindaTokareva-
Ku%C5%A1nerePilates (ieeja bez paroles, ienākot inter-
neta saitē lūgs uzrakstīt savu vārdu un uzvārdu, tad jānos-
piež 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=aGdEb0d5
QkU4TFpHdTUydTBYL1JQZz09 Meeting ID: 720 862
1667; Passcode: skola.

Trenere Inga Bleidere vingrošanas nodarbības Viļakā
un rekovā vadīs otrdienās plkst. 20.00 līdz 21.00,  cetur-
tdienās 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=b2JYUTlE
R3hhTlh4NnZNajBRVGxXZz09; Konferences identifikā-
cija: 878 5926 6509; Pieejas kods: 123456

Ja rodas kādas problēmas pieslēgties nodarbībām,
lūdzu sazinieties ar konkrēto nodarbības treneri. 

Gatavojamies arī laikam, kad nodarbības varēs notikt
klātienē un esam iegādājušies inventāru vingrošanas nodar-
bībām un sporta spēlēm. Iegādātais inventārs: hanteles 29
komplekti (22 komplekti pa 0.5 kg katra hantele, 7 kom-
plekti pa 1 kg katra hantele); 40 vingrošanas paklāji; 15
koka vingrošanas nūjas; 20 mazās masāžas bumbas; 54
mazās vingrošanas bumbas rokām; 44 pretestības gumijas;
8 platākas pretestības gumijas; 10 gab. dažāda izmēra bas-
ketbola bumbas; 6 basketbola groza tīkli; 10 pildbumbas,
kuras katras svars 1 kg; 15 masāžas ruļļi.  Inventārs būs
pieejams pēc grafika Viļakā, Žīguros, Semenovā un Rekovā.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta

skolas direktore Inese Petrova

Vingro tiešsaistes nodarbībās MArTĀ

Vilakas novada_FEBRUARIS_2021_avize.qxd  22.02.2021  12:42  Page 13



14

Viļakas no vadā 2021. gada februāris

iEDzīVoTĀJu ziNĀšANAi

Tev tur it jābūt, 
jo mums ir svarīgs katra

jaunieša viedoklis!
kā līdz šim ziņots, pagājušā gada rudenī tika uzsākts pro-

jekts nr.Vp2020/1.2-8 «Atpakaļ nākotnē» ar mērķi izveidot jau-
natnes politikas plānošanas dokumentu 2021.–2027. gadam, kas
būs aktuāls visam jaunizveidotajam Balvu novadam. 

Jau šobrīd norit darbs pie esošās situācijas apzināšanas, anali-
zēšanas un apkopošanas, ko veic jaunatnes jomas darbinieki sadar-
bībā ar pašvaldību speciālistiem.

Viena no svarīgākajām projekta aktivitātēm ir jauniešu forums,
kas plānots skolēnu pavasara brīvdienu nedēļā – 18. martā. Forums
norisināsies tiešsaistē valstī esošās situācijas dēļ, tomēr tas ļaus
sasniegt plašāku mērķauditoriju un iesaistīt jauniešus, kas šobrīd
studē vai strādā ārpus sava novada, kam ir svarīga jaunatnes jomas
attīstība.

Lai izstrādātais jaunatnes politikas plānošanas dokuments tiktu
balstīts uz jauniešu interesēm, foruma mērķis ir izzināt jauniešu
viedokli, idejas, vajadzības, vēlmes un izaicinājumus jauniešu 
vides uzlabošanai. Forumu moderēs neatkarīgi jaunatnes jomas
eksperti, padarot šo procesu interesantu un veicinot starpnovadu
jauniešu sadarbību, kas svarīga kopīga nākotnes redzējuma veido-
šanā.

Forumā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem,
jaunatnes darbinieki, lēmējvaras pārstāvji, pašvaldību darbinieki,
jaunatnes sfēras organizāciju pārstāvji, uzņēmēji, biedrības
«Ziemeļlatgales partnerība» un citu biedrību pārstāvji, kā arī jebkurš
interesents, kam rūp mūsu jauniešu nākotne. Svarīgi novērtēt sadar-
bības nozīmi dažādu jomu un speciālistu vidū, jo jaunatnes sfēru
neveido tikai jaunieši – jauniešu vidi un iespējas ietekmē arī citu
pieņemtie lēmumi, īpaši politiskie.

Tuvākajā laikā tiks publicēta sīkāka informācija par foruma
norisi un pieteikšanos. Pieteikšanās ir svarīga, lai darbs norisinātos
efektīvi un tiktu nodrošināts pietiekams dalībnieku skaits no katra
novada.

Forumā gūtā informācija tiks ņemta vērā izstrādājot jaunatnes
politikas plānošanas dokumentu, tāpēc svarīgs ir ikviena jaunieša
viedoklis, kurš savu nākotni redz šeit un vēlas to padarīt labāku!
Jaunieši ir mūsu tagadne un nākotne!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Madara Jeromāne un jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule.

Informācijai «Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros».

Ārī šajā ziemā, lai gan ne -
daudz savādāk kā citu gadus,
jau sesto gadu pēc kārtas, 20. un
21. februārī, tika rīkota ziemeļ -
latgales pašvaldību tūrisma spe-
ciālistu un uzņēmēju akcija
«izbaudi ziemu ziemeļlatgalē».
ievērojot valstī noteiktos iero-
bežojumus, apkopotās aktivitā-
tes, galvenokārt, bija saistītas
ar pastaigām svaigā gaisā un
iespējām izgaršot vietējo uzņē-
mēju sarūpētos gardumus ar
līdzņemšanas starpniecību.

Laiks mūs lutināja un, vado-
ties pēc prognozēm, šīs bija pēdē-
jās ziemīgākās brīvdienas šoziem,
tāpēc arī bija divtik lielāka iedves-
ma doties baudīt vēl pēdējos zie-
mas priekus, jo pavasaris jau stei-
dzīgi klauvē pie loga.

Izvizināties kamanās, apskatīt
un samīļot zirgus varēja Viļakas
novada Aizpurvē un Tilžas pa gas -
ta zirgu sētā «Kapulejas», savu-
kārt Kārsavas novada «Ošumā -
jas» varēja iepazīties ar savvaļas
zirgiem un amizantajiem spalvai-
najiem savvaļas liellopiem. Rugā -
ju novada saimniecībā «Mežsē -
tas» apmeklētājus gaidīja vairāk
nekā 300 brieži, kazas un aitas,
kā arī Balvu novada Rančo «Ozol -
mājas» raibais iemītnieku pulks
sagaidīja apmeklētājus.

Gardas maltītes un pašceptu
maizīti līdzņemšanai piedāvāja
gan Viļakas novada Rekovas dzir-
navas un kultūrvēsturiskajā lauku
sētā «Vēršukalns», un arī mājas
restorāns «Dzīles», kas atrodas
Kārsavas novada Malnavā. Balvu
pilsētā pēc varēja iegriezties Ar -
nitas labsajūtu darbnīcā pēc sildo -
ša veselīga dzēriena un citiem
labumiem līdzņemšanai. 

Aktīva darbošanās brīvā dabā
bija sarūpēta Baltinavas Muižas
parkā. Ģimenes varēja doties izjā-
dē zirga mugurā, veidot smilšu
mandalas, zīmēt sniegā un slidi-
nāties no kalniņa un vienkārši
baudīt ziemas priekus. 

Protams, varēja doties pastai-
gās jau iecienītos dabas objektos
Ziemeļlatgalē, kā arī apmeklēt
dabas parku «Balkanu kalni» Vi -
ļakas novadā, kur pieejamas la -
biekārtotas distanču slēpošanas
trases un darbojas inventāra noma.
Savādākā izklaidē izzināt mazāk
zināmus faktus un vietas Ziemeļ -
latgalē, varēja dodoties pastaigās –
Viļakā «Raimonds Pauls», Balti -
navā «Baltinava», Balvos spēle
«Ceļojums laikā», lejupielādējot
aplikāciju «Actionbound».

Kā papildus motivācija ģime-
nes lokā apmeklēt kādu no pro-
grammā piedāvātajām vietām,
tika sarūpēts pārsteigums no Zie -
meļlatgales uzņēmējiem. Aici -
nājām savas aktivitātes brīvdienās
iemūžināt un publicējot kādā no
sociālajiem tīkliem (Facebook,
Instagram) pie savām fotogrāfijām
pievienojot mirkļbirku #Ziemeļ -
latgale2021. 

Lai gan apmeklējums tūrisma
objektos bija gana liels, ģimenes
nelabprāt vēlējās dalīties ar pie-
dzīvoto. Rezultāti vēl tiks apko-
poti un dalībnieki apbalvoti!

Arī Viļakas novada tūrisma
speciāliste ar ģimeni devās brīv-
dienas piedzīvojumos, šoreiz ap -
ciemojot tieši Viļakas novada
uzņēmējus.

Teksts un foto: Tūrisma 
speciāliste Inese Matisāne

izbaudījām ziemu ziemeļlatgalē
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MOBILĀ DIAGNOSTIKA
30. martā un 28. aprīlī  

Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas)
no plkst. 10.00 līdz 17.00

izMEklĒJuMi
Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 EUR
• Bez nosūtījuma – 25,00 EUR
rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.) ar ģimenes ārsta nosūtījumu
• 1 projekcija – 9,00 EUR

pACiENTiEM lūDzAM VEikT piErAkSTu 
pa tālr. 25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un
vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi
no 1. februāra līdz 1. martam var pieteikties
Vītolu fonda administrētajām stipendijām
2021./2022. mācību gadam, kas paredzētas lat -
vijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandi-
dāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai,
kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bāre-
nis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu
ģimenes, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi,
sasniegumi mācību olimpiādēs.

lai pieteiktos stipendijām, kandidātam jāaiz-
pilda pieteikuma anketa Vītolu fonda mājaslapā
www.vitolufonds.lv. Stipendiju apmērs – sākot no

1500-2500 EUR mācību gadā. Fonda ziedotāji nosa-
ka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un cik
liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

Vītolu fonds administrē vairāk kā 200 Latvijas
uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu zie-
dojumus no Latvijas, Amerikas Savienotajām val-
stīm, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Venecuē -
las, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Šajā mācību
gadā ar stipendiju atbalstu studē 725 jaunieši, sti-
pendijās izmaksāsim vairāk nekā 1,4 milj. eiro.
Kopš 2002. gada stipendiju ir saņēmuši vairāk nekā
4000 jauniešu. Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā
kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: «Ar izglītību
dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palī-
dzēt citiem.»

Elektroniskās anketas (www.vitolufonds.lv)
aizpildīšanas termiņš: 01.02.2021.–01.03.2021. 

Ja ir radušies papildus jautājumi, kandidāti
aicināti sazināties ar Vītolu fondu, rakstot uz 
e-pastu info@vitolufonds.lv.

Vītolu fonds, www.vitolufonds.lv

Aicinām pieteikties 2021./2022. mācību gada
Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Biedrība «radošās idejas» aicinām bezdarb-
niekus (vismaz 30 gadus vecus), nestrādājošus
pensionārus un personas, kas atrodas bērna kop-
šanas atvaļinājumā, iesaistīties Erasmus+ pro-
jekta «Atvērtā pilsēta» īstenošanā. Ja projekta
īstenošanas laikā dalībnieks kļūs par nodarbi-
nāto vai pašnodarbināto, dalību projektā varēs
turpināt bez izmaiņām.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp bez-
darbniekiem, māksliniekiem un sociālajiem nova-
toriem, lai aktivizētu vietējās kopienas Ziemeļlat -
galē un uzlabotu pilsētvidi. Projekts sākās 2020.
gada novembrī un norisināsies līdz 2022. gada
nogalei.

Projekta dalībniekiem būs iespēja piedalīties
šādās projekta aktivitātēs. 2021. gada pavasarī kopī-

gi tiks apzinātās vietas, kur cilvēki labprāt pulcējas,
un apkopotas idejas nelieliem uzlabojumiem apkai-
mēs pilsētvides uzlabošanai. Rudenī norisināsies
apmācības, kas ieļaus iekļaus dažādus seminārus
un radošas nodarbības. Apmācību saturs tiks pielā-
gots dalībnieku vajadzībām. 2022. gada pavasarī
un vasarā dalībnieki varēs saņemt nelielu finansiālo
atbalstu (materiālajiem līdzekļiem) kopīgas projekta
idejas ar sociālu mērķi radīšanai un īstenošanai savā
apkaimē. Turklāt 10 dalībniekiem būs iespēja
apmeklēt starptautiskas apmācības Grieķijā 2022.
gada pavasarī un Vācijā 2022. gada rudenī.

Lai pieteiktos dalībai projektā, lūdzam aizpildīt
pieteikuma anketu līdz 2021. gada 28. februārim
un nosūtīt to uz e-pastu anita.p@inbox.lv.
Dalībnieka anketa un vairāk informācija par pro-
jektu atrodama biedrības «Radošās Idejas» mājas
lapā www.creativeideas.lv.

Biedrības «Radošās Idejas» īstenoto Erasmus+
projektu «Atvērtā pilsēta» līdzfinansē Eiropas
Savienība.

kontaktinformācija: Anita kairiša,
anita.p@inbox.lv, tālr. 29137849

Vēlies attīstīt ideju ar sociālu mērķi
ziemeļlatgalē un pašlaik nestrādā?

Sākas traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona
Ar 2021. gada martu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTuA) atklāj lauk-

saimniecības sezonas sākumu, t.i., dosies maksimāli tuvu traktortehnikas atrašanās vietai veikt
valsts tehnisko apskati.

Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laikā obligāti jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās
prasības (vismaz 2m x 2 cilvēki, lietojam sejas maskas, utt.). Situācijās, ja pakalpojuma saņēmējs atsakās
ievērot VTUA nodarbinātā norādījumus vai ārkārtas situācijas drošības pasākumus, VTUA var pārtraukt
pakalpojumu sniegšanas procesu un aicinās atkārtoti ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasā-
kumus.

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbil-
stošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai
OCTA polisei.

Kā var uzzināt par traktortehnikas valsts tehnisko apskati?
Tehniskā apskate tiek veikta iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai (pēc iepriekš saplānota

izbraukuma grafika) vai individuāli vienojoties ar inspektoru (izsaukums). VTUA izziņotajā traktortehnikas
tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās
apskates veikšanai.

VTUA lauksaimniekus arī aicina savlaicīgi pieteikties augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu
pārbaudēm, jo līdzīgi kā ar tehniskajām apskatēm, pārbaudes tiek veiktas visā Latvijas teritorijā. Ar pra-
sībām augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudēm var iepazīties VTUA tīmekļa vietnē,
sadaļā «Smidzinātāju pārbaudes».

Tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekai-
tīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek veikta, lai
kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju
valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos trans-
portlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos
ceļu satiksmē.

Avots:Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

izsludināts NVo projektu
pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu

atbalstam 170 000 Eur vērtībā
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu

pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVo)
«Ģimenei draudzīgas vides veidošana», lai īstenotu pasākumus
ģimenisku vērtību godināšanai visā latvijā. programmā pie-
ejamais finansējums organizācijām no valsts budžeta program-
mas «Ģimenei draudzīga pašvaldība» ir 170 000 Eur.

«Augšana ģimeniskā vidē, kur tiek koptas un attīstītas tradīcijas,
ir būtisks pamats laimīgai bērnībai un saliedētai sabiedrībai. Lai
veicinātu vecākiem un bērniem draudzīgas vides attīstību Latvijas
pašvaldībās, programmas ietvaros tiks nodrošināts atbalsts neval-
dības organizāciju iniciatīvām un sabiedrības līdzdalības veicinā-
šanai, vienlaikus sekmējot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risi-
nāšanu pašvaldībās,» skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekre-
tariāta direktore Zaiga Pūce.

programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus, kuri ietver
darbības virzienus:

• «Pasākumi bērniem, t.sk. nometņu rīkošana, ģimenisku vērtību
godināšanai»: pieejamais finansējums ir 100 000 EUR. Vienam
projektam minimālais finansējums ir 1 500 EUR, maksimālais finan-
sējums ir 10 000 EUR.

• «Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai»: pieejamais finan-
sējums ir 70 000 EUR. Vienam projektam minimālais finansējums
ir 1 500 EUR, maksimālais finansējums ir 7 000 EUR.

Pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai ir pasākumi ģimenēm
un tās locekļiem neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē – atzīmē-
jamās dienas, t.sk. Tēva, Mātes, Ģimeņu diena, dažādas nometnes,
neformālās izglītības pasākumi, kultūras, sporta vai atpūtas u.c.
pasākumi.

Vienā projekta pieteikumā var paredzēt darbības un izmaksas
vienlaikus abiem atbalstāmajiem darbības virzieniem, kopumā
nepārsniedzot vienam projekta iesniedzējam pieejamo maksimālo
finansējumu 15 000 EUR. Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt
tikai vienu projekta pieteikumu ar neierobežotu skaitu pasākumu.
Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attieci-
nāmajām izmaksām.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 8.marta
plkst.12.00. Lai saņemtu eksperta konsultācijas par projektu pie-
teikumu sagatavošanu, projektu pieteicēji tiek aicināti sūtīt savus
jautājumus uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz projektu
konkursu.

Ar pilnu projektu konkursa dokumentāciju iepazīties iespējams
tīmekļa vietnē sif.gov.lv.

plašāka informācija: zane Jēkabsone,
Sabiedrības integrācijas fonda, sabiedrisko attiecību 

speciāliste, tālr.22811020.
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