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ienījamais lasītāj! Šogad Kristus
Augšāmcelšanās svētki, vēl vairāk nekā
iepriekš, mūs aicina celties augšā! No kā? Vai
mēs esam aizmiguši? Vai pakrituši?
Tas katram pašam sirdī sev ir jāuzjautā. Ko
es varu uzlabot, kas man traucē būt labam, mierīgam, mīlošam?
Šajā laikā daudzi meklē mieru un glābiņu,
drošību un...
Klaivs Steipls Lūiss ir rakstījis: «Reliģijā,
tāpat kā karā, nevar atrast mieru, ja meklē tikai
to. Bet, ja jūs sāksiet meklēt patiesību, tad varbūt
atradīsiet arī mieru, bet, ja meklēsiet tikai mieru,
neatradīsiet ne mieru, ne patiesību.
Viss, ko jūs atradīsiet, – tukšas runas un
domas, kas ceļa sākumā jums šķitīs patiesas, bet
galu galā jūs gaida bezcerības pilns izmisums.»
Vēstures gaitā pasaulē ir pieredzēti ļoti izmisīgi laiki, bet tai pašā laikā Dievs ir devis arī
daudz un dažādu zīmju, gan katram personīgi,
gan visai cilvēcei. Visas zīmes sevī satur Dieva
mīlestību un aicinājumu – atgriezties!
Trīsvienība izvēlas noslēpumainu ceļu, lai
glābtu cilvēkus. Dievs ir varens un varēja to
darīt ar vienu savas gribas aktu, bet Viņš izvēlas
veikt lielu līkumu, kad to varēja izdarīt tieši,

bez problēmām un grūtībām. Dievs izvēlās Pats
nākt pie cilvēkiem, ciest un mirt pie krusta, cenšoties uzrunāt pat to, kas bija pārgājis ienaidnieka pusē. Un seko augšāmcelšanās...
Vai Viņam izdevās? Vēsture ik pa posmiem
atkārtojas. Kādā brīdī cilvēce ir Dievam tuva,
kādā brīdī attālinājusies.
Ja kāds tuvojas Dievam, tad lēnām un pakāpeniski tas pārmaina visu cilvēku, ne tikai dvēseli, bet arī miesu, jo tā ir aicināta uz augšāmcelšanos, uz mūžīgo dzīvi, uz nemirstību.
Svētais Gregors no Nazianses raksta: «Aizdegsim prieka gaismu šai svētku laikā savā sirdī,
centīsimies iepriecināt citus, jo vakar biju krustā
piekalts kopā ar Kristu, vakar pat miru kopā ar
Viņu, šodien mēs abi kopā tiekam dzīvināti.
Vakar biju kopā ar Kristu apglabāts, šodien Es
un Viņš augšāmceļamies.»
Paldies tiem daudzajiem, kas ar savu atbalstu
un darbiem, neskatoties uz grūtībām, ceļ augšā
ne tikai sevi, savu ģimeni, bet lielu daļu sabiedrības!
Lai svētīgs un Dievam pietuvināts šis Lieldienu laiks ikvienam! Kristus ir augšāmcēlies!
Patiesi augšāmcēlies!
Priesteris Guntars Skutels

Epidemioloģiskā situācija Viļakas novadā

Saistībā ar Covid-19 slimības uzliesmojumu Viļakas novadā, jau no 9. marta
Viļakas novada teritorijā notiek masveida
testēšana vīrusa noteikšanai, noņemot siekalu paraugus. Testēšana notiek sadarbībā
ar valsts zinātnisko institūtu «Bior».
Viļakas novada dome un pagastu pārvaldes strādā attālināti, darba specifikas dēļ
klātienē strādā tehnikās nodaļas un komunālās saimniecības darbinieki. Iedzīvotājus
lūdzam izmantot elektroniskos pakalpojumus.
Iesniegumus var arī iemest pasta kastītē
Viļakas novada domē (ieejot pa galvenajām
durvīm), kā arī sūtot epastā dome@vilaka.lv,
kā arī pa pastu Viļakas novada dome, Abrenes
iela 26, Viļaka, Viļakas novads LV-4583.
Jautājumu gadījumā var zvanīt pa tālruni
64507224 vai 26540024, rakstot vēstules
e-pastā dome@vilaka.lv, kā arī sazināties par
interesējošiem jautājumiem pagastos. Kontaktinformācija:
Kupravas pagasta pārvalde, vadītājs Aleksandrs Tihomirovs, tālr. 26625286, e-pasts:
kuprava@vilaka.lv;

Medņevas pagasta pārvalde, vadītājs
Juris Prancāns, tālr. 26950272, e-pasts: medneva@vilaka.lv;
Susāju un Vecumu pagasta pārvalde,
vadītājs Ilmārs Locāns, tālr. 29142740 , e-pasts:
susaji@vilaka.lv un vecumi@vilaka.lv;
Šķilbēnu pagasta pārvalde, vadītājs
Andris Mežals, tālr. 26470877, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv
Žīguru pagasta pārvalde, vadītājs Oļegs
Kesks, tālr. 29289480, e-pasts: ziguri@vilaka.lv.
Par dažādiem komunālajiem jautājumiem (ūdensvada plīsums, ūdens zudums
u.c. jautājumiem) sazināties ar izpilddirektora vietnieku komunālajos jautājumos Oļegu
Kesku, tālr. 29289480.
Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu
(miršanas un dzimšanas) reģistrēšanu veic
iepriekš piesakoties pa tālruni 29284960,
e-pasts: dzimtsaraksti@vilaka.lv.
Ar bāriņtiesu, nepieciešamības gadījumā,
sazināties pa tālr. 27809426, e-pasts: barintiesa@vilaka.lv.
Par būvatļaujām (jaunbūves celtniecībai,
būvju renovācijai un rekonstrukcijai), ēku pieņemšanu ekspluatācijā, izziņām (par būves
neesamību, par zemes vienības atļautās izmantošanas atbilstību) sazināties pa tālr.
27805011, e-pasts: buvvalde@vilaka.lv.

25. martā Viļakas novada domes sēdē
deputāti nolēma pārcelt un noteikt nekustamā
īpašuma nodokļa samaksas termiņus pēc sekojošā nekustamā īpašuma samaksas grafika:
pirmā un otrā maksājuma termiņa veikšanu noteikt līdz 30.06.2021; trešā maksājuma termiņu noteikt līdz 17.09.2021; ceturto
maksājuma termiņu noteikt līdz 30.11.2021.
Iedzīvotājus, kuri nav saņēmuši paziņojumus
par nekustamā īpašuma nodokli lūdzam sazināties ar Finanšu un grāmatvedības nodaļu
64507222.
Par situāciju izglītībā stāsta Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inese
Circene: «Ir pagājušas vairāk kā 365 dienas,
kopš dzīvojam jaunajā – attālinātajā realitātē.
Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā
tiek mainīta kārtība, kādā skolēni mācās un
kārtos valsts pārbaudījumus. Novada izglītības iestādēs visi skolēni mācās attālināti.
Pirmsskolas izglītības iestādes darbojas klā-

tienē un uzņem audzēkņus, kuru vecāki nevar
strādāt attālināti vai arī attālināto darbu nevar
savienot ar bērna pieskatīšanu. Līdz 6. aprīlim
ir slēgta Žīguru pamatskolas pirmsskolas grupiņa, jo tika konstatēta darbiniekiem saslimšana ar Covid-19.
2021. gada 24. martā Ministru kabinets
apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta
2018. gada 27. novembra noteikumos Nr.747
«Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem», Ministru kabineta 2020. gada 26. maija
noteikumos Nr.319 «Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā» un Ministru kabineta 2020. gada
14. janvāra noteikumos Nr.28 «Noteikumi par
2020./2021. mācību gada un mācību semestru
sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku».
No tā izriet, ka atbilstoši normatīvo aktu
grozījumiem 2020./2021. mācību gadā 9. klases skolēniem obligāti jāveic diagnosticējošie
darbi: latviešu valodā un matemātikā. Pēc
izglītības iestādes izvēles var organizēt arī
citu diagnosticējošo darbu norisi.
Plānots, ka 2020./2021. mācību gads 1. –
11. klases skolēniem noslēgsies 31. maijā un
sertifikātus par pamatizglītības iegūšanu Valsts
izglītības satura centrs izsniegs 11. jūnijā.
12. klases skolēniem mācības beigsies
14. maijā, bet mācību gads noslēgsies 18. jūnijā. Sertifikātus par vispārējās vidējās izglītības
ieguvi VISC izsniegs 30. jūnijā
Vasaras brīvlaiks 1.–8. un 10.–11. klases
skolēniem sāksies 1. jūnijā un noslēgsies
31. augustā.
Attālināto mācību nepieciešamība un mācību process jaunajos Covid-19 apstākļos ir
palīdzējis stiprināt sadarbību starp iesaistītajām pusēm, kas ir svarīgs ieguvums arī turpmākajam mācību procesam. Šajā situācijā nav
nevienam viegli, tāpēc paldies visiem – skolēniem, vecākiem, pedagogiem, tehniskajam
personālam par ieguldījumu mācību procesa
nodrošināšanā, paldies par Jūsu izturību, pacietību un rūpēm.
Tuvojas Lieldienas – gaismas atgriešanas
un augšāmcelšanās svētki! Lai tie Jums atnes
saules siltumu un dabas atmodas prieku,
dot spēku jauniem darbiem un ieceru piepildījumiem!».
(Turpinājums 4. lpp.)

2021. gada 29. marts

Šajā izdevumā:

‚ NOTIKA

Folkloras kopa "Upite"
saņem Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2020".
5

Iznākusi Anneles Slišānes grāmata
8

Varēs pieteikties platību maksājumiem
10

Izskanējis jaunatnes forums
12

‚ NOTIKS

Aicina uzņēmējus pieteikties zīmes "Gājējam draudzīgs" saņemšanai
3

Vingrošanas nodarbības aprīlī
4

Iesaisties apmācību
ciklā!

8

Ierobežojumi uz pagastu autoceļiem
10

Traktortehnikas tehnisko apskašu grafiks
11

Mobilā diagnostika
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2021. gada marts

AKTuAliTāTeS ViļAKAS NoVADA DoMē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr. 4/2021
(protokols Nr.3, 4.&)

2. Papildināt ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta
trešo daļu.
3. Saistošo noteikumu nosaukumu papildināt ar vārdiem Viļakas novada domes.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu; Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantu, likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. panta pirmo daļu

2021. gada 25. februāra grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2/2021
«Grozījumi Viļakas novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/2021 «Grozījumi Viļakas novada domes 2017. gada
27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā»»

2021. gada 25. februārī

Viļakā

Grozījumi Viļakas novada domes 2021. gada 15. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2021 «Par Viļakas novada
pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību»

1. Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2021. gada 15. janvāra Saistošo
noteikumu grozījumos Nr.1./2021 «Par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību» un svītrot tajā atsauces uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. pantu un Ministru kabineta 2009. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību» 13. punktu.
2. Papildināt ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. pantu.
3. Svītrot saistošo noteikumu 11.punktu.
4. Saistošo noteikumu nosaukumu papildināt ar vārdiem Viļakas novada domes.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

PASKAIDROJUMA RAKSTS

2021. gada 25. februāra grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 1/2021

«Grozījumi Viļakas novada domes 2021. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1/2021 «Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Īss projekta satura
izklāsts
2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

saņemšanas kārtību»»

Norādāmā informācija

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami ņemot vērā
2021.gada 01.februāra saņemto ieteikumu vēstuli Nr. no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Vēstulē norādīts par nepieciešamību veikt grozījumus saistošajos noteikumos grozot noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci.

Svītrot atsauces uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. pantu un Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija
noteikumu Nr. 550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību»
13. punktu, veikt grozījumus noteikumu tiesiskajā pamatojumā
un noteikt, ka saistošie noteikumi ir izdoti pamatojoties uz
Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma 33. pantu.

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

4. Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija
par konsultācijām
ar privātpersonām

2021.gada 25.februārī

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Īss projekta satura

Norādāmā informācija

Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami ņemot vērā
2021. gada 27. janvāra saņemto ieteikumu vēstuli Nr. no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Vēstulē norādīts par nepieciešamību veikt grozījumus saistošajos noteikumos grozot noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci.

Svītrot atsauces uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība
likuma 35. pantu un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi», veikt
grozījumus noteikumu tiesiskajā pamatojumā un noteikt, ka
saistošie noteikumi ir izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma 33. panta trešo daļu.

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par plānotā Nav.
projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

Likuma «Par pašvaldībām» 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.pantu

6. Informācija
par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav.

5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Viļakas novada Sociālais
dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas. Saistošie
noteikumi un paskaidrojuma raksts tiek publicēti Viļakas novada informatīvajā izdevumā un mājaslapā www.vilaka.lv

l Domes sēdes lēmumi

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

25. februārī notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 36 lēmumi.

Par avansa starpības atmaksas piedziņu no Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību «rīgas celtne»

Likuma «Par pašvaldībām» 14.panta trešo daļu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 43.panta trešo daļu, 45.pantu

Domes sēdē lēma piedzīt tiesas ceļā no būvuzņēmēja – Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību «Rīgas celtne», Reģ.Nr.42403041216, pašvaldības izmaksātā būvdarbu avansa
starpību – EUR 2654,50 (bez PVN) un piedziņas izdevumus.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Viļakas novada Sociālais
dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas. Saistošie
noteikumi un paskaidrojuma raksts tiek publicēti Viļakas novada informatīvajā izdevumā un mājaslapā www.vilaka.lv

Deputāti nolēma deleģēt Viduču pamatskolas direktores vietnieci Anitu Smušku,
Viduču pamatskolas direktores amata pienākumu veikšanu, kas saistīti ar administratīvo
aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanu, kā arī
līgumu un citu darbību veikšanu par Viduču pamatskolas skolotāja palīgu.

Nav.

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

Nr. 5/2021
(protokols Nr.3, 5.&)

Grozījumi Viļakas novada domes 2021. gada 15. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2/2021 «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» 43.panta trešo daļu; Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, likuma «Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2015.gada 25.novembra noteikumu Nr.727 «Darbības programmas «Pārtikas
un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–
2020.gada plānošanas periodā» īstenošanas noteikumi» 4.1.3.3.punktu

1. Veikt grozījumus Viļakas novada domes 2021. gada 15. janvāra Saistošo noteikumu
grozījumos Nr.2./2021 « Grozījumi Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā» un svītrot tajā atsauces uz Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. pantu un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi».
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Par amata pienākumu deleģēšanu

Par Viļakas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma
daļas apstiprināšanu

Nolēma apstiprināt MK noteikumu Nr.671
•
1. pielikumu «Viļakas pašvaldības institūcijas, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana»;
•
2. pielikumu «Viļakas pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju
robežu grozīšana vai sadalīšana» I. sadaļu «Būves» (1. tabula), II. sadaļu «Dzīvokļa
īpašumi» III. Sadaļu «Zemes vienības», IV. Sadaļu «Kustamie īpašumi» (4. tabula);
•
3. pielikumu «Viļakas pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo
teritorijas robežu grozīšanu vai sadalīšanu» I. Pielikumu «Aizņēmumi» II. sadaļu
«Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti, III. sadaļu
«Īstermiņa saistības».
Ar tabulām var iepazīties Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Viļakas novada pašvaldību apvienošanās projekts.

Par Viļakas novada pašvaldības izglītības iestāžu mēneša izdevumu
tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

Domes sēdē nolēma:
1.Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības iestādēs:
1.1.Viļakas Valsts ģimnāzijā – 125,11 EUR;
1.2. Rekavas vidusskolā – 76,62 EUR;
1.3.Viduču pamatskolā – 166,58 EUR;
1.4.Žīguru pamatskolā – 213,70 EUR;
1.5 Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – 195,85 EUR;
1.6.Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē – 353,72 EUR.

Par dzīvojamo telpu īres līguma grozīšanu

Deputāti nolēma piešķirt dzīvojamo platību un slēgt īres līgumu ar fizisku personu
par dzīvokļa ar kopējo platību 52,70 m2, īri.
(Turpinājums 3. lpp.)

2021. gada marts

AKTuAliTāTeS ViļAKAS NoVADā

Aicinām uzņēmējus pieteikties zīmes
«Gājējam draudzīgs» saņemšanai

Arī latgalē šobrīd aktīvi tiek veidotas dažādas dabas takas un pārgājienu maršruti. zīmi
«Gājējam draudzīgs» latgalē saņēmuši jau 14
tūrisma pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā arī
Viļakas novada muzejs.
Iesakām Viļakas novada tūrisma pakalpojuma
sniedzējiem apdomāt savu vēlmi iesaistīties. Pieteikums jāsūta tūrisma speciālistei Inesei Matisānei
uz e-pastu turisms@vilaka.lv, kas, savukārt iesniegs
to tālāk komisijai izvērtēšanai, kā arī labprāt atbildēs
uz jūsu jautājumiem (tālr. 28686600).
Vēršam uzmanību, ka pieteikuma forma dažādiem pakalpojumu sniedzējiem atšķiras:
Pieteikums naktsmītnēm un Pieteikums tūrisma
pakalpojumu sniedzējiem atrodams Viļakas novada
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Aktualitātes
Aktīva atpūta dabā šobrīd ir īpaši aktuāla,
un došanās pārgājienos ir lielisks veids, kā iepazīt
latvijas dabu. latvijā ir arvien plašākas iespējas
izmantot «Gājējam draudzīgu» uzņēmumu pakalpojumus, tādējādi padarot pārgājiena pieredzi pēc iespējas pozitīvāku, un kājāmgājējiem
radītu sajūtu «es šeit esmu gaidīts, mani šeit
sapratīs». Sagaidot pavasari, «Gājējam drau-

dzīgs» zīmi visā latvijā saņems vēl 87 tūrisma
pakalpojumu sniedzēji, kuri piedāvā kājāmgājējiem nepieciešamos pakalpojumus.
Gājējam draudzīgs / Hiker-friendly zīme tiek
piešķirta tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas
valstīs. Tā parāda, ka uzņēmējs saprot un respektē
kājāmgājēju vajadzības, ka šeit viņi ir gaidīti.
Uzņēmējs piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par
maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un
citu ekipējumu.
Sveicam pirmos «Gājējam draudzīgs» zīmes
ieguvējus Latgalē!
1. Rēzeknes novada tūrisma informācijas centrs
Lūznavas muižā, Rēzeknes novads
2. Atpūtas vieta «Kabata», Rēzeknes novads
3. Atpūtas komplekss «Ezerkrasti», Rēzeknes
novads
4. Viesu nams «Rāznas Stāvkrasti», Rēzeknes novads
5. Viesu nams «Zaļā sala», Rēzeknes novads
6. Viesu nams «Svilpaunieki», Rēzeknes novads
7. Nautrēnu vidusskolas dienesta viesnīca un
muzejs, Rēzeknes novads
8. Ūdens tūrisma attīstības centrs «Bāka», Rēzeknes novads
9. Ludzas novada tūrisma informācijas centrs,
Ludzas novads
10. Brīvdienu istabas Ludzā, Ludzas novads
11. Viļakas novada muzejs, Viļakas novads
12. Daugavpils Tūrisma informācijas centrs,
Daugavpils
13. Vides un kultūras centrs «Ķepa», Dagdas
novads
14. Jaundomes vides izglītības centrs, Dagdas
novads
Vairāk par projektu, kritērijiem zīmes iegūšanai
un pārējiem zīmes saņēmējiem citur Latvijas teritorijā var lasīt www.celotajs.lv
llTA «lauku ceļotājs»

Uz vienu nedēļas nogali kļūsti
par Mājas kafejnīcu!

Viļakas novadā

(Sākums 2. lpp.)

Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Skolas ielā 3-14, Viļakā, Viļakas novadā ar kadastra numuru
3815 900 0436, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas
apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu
Deputāti nolēma:
1. Atļaut atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Viļakas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Skolas ielā 3 – 14, Viļakā, Viļakas novadā
ar kadastra numuru 3815 900 0436, kura sastāvā ietilpst divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 47,2 m2 un kopīpašuma 472/7483 domājamās
daļas no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 3815 003 0080 001)
ar palīgēkām (kadastra apzīmējums 3815 003 0080 002, 3815 003
0080 003, 3815 003 0080 005) un zemes (kadastra apzīmējums 3815
003 0080) (turpmāk – Nekustamais īpašums).
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 1270,18
(viens tūkstotis divi simti septiņdesmit eiro, 18 centi), t.sk., Nekustamā
īpašuma vērtība – EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti eiro, 0
centi) un vērtēšanas pakalpojuma izdevumi – EUR 70,18 (septiņdesmit
euro, 18 centi).
3. Pārdot Nekustamo īpašumu uz nomaksu līdz 1 (vienam) gadam,
saskaņā ar maksājuma grafiku (skat. Nomaksas pirkuma līguma projekta 1.pielikumu), paredzot avansa iemaksu 10 (desmit) % apmērā
no pirkuma maksas pirms līguma noslēgšanas.
Par grozījumiem Viļakas novada Sociālā dienesta nolikumā
Nolēma:
1.Izdarīt grozījumus Viļakas novada Sociālā dienesta nolikumā,
papildināt punktu 24. ar apakšpunktu 24.1 un izteikt šādā redakcijā:
24.1. Viļakas novada Sociālā dienesta pakļautībā ir sekojošas strūktūrvienības:
24.1.1.Grupu dzīvokļi;
24.1.2. Dienas aprūpes centrs.
Struktūrvienību nolikumus apstiprina Viļakas novada Sociālā dienesta vadītājs.
2.Nolikuma grozījumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
3.Viļakas novada domes Vispārīgajai nodaļai nodrošināt nolikuma
grozījumu publicēšanu pašvaldības mājaslapā www.vilaka.lv .
4.Kontroli par nolikuma izpildi nodrošināt Viļakas novada domes
izpilddirektora vietniekam.
Par Alejas iela 28, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.,
lV-4587 adreses likvidāciju
Deputāti nolēma likvidēt adresi Alejas iela 28, Šķilbani, Šķilbēnu
pag., Viļakas nov., LV-4587 Kadastra informācijas sistēmā dzēstajai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0018 002 (dzīvojamā māja),
kas sastāv no divām telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 3882
002 0018 002 001 (adrese: Alejas iela 28-1, Šķilbani, Šķilbēnu pag.,
Viļakas nov., LV-4587) un 3882 002 0018 002 002 (adrese: Alejas
iela 28-2, Šķilbani, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587).
Par personas iekļaušanu palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā
Nolēma atzīt fizisku personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā.

Par dzīvojamo telpu īres līguma termiņa pagarināšanu

Domes sēdē nolēma pagarināt 27.12.2019. noslēgto Dzīvojamo
telpu īres līgumu Nr.13/2019 ar fizisku personu par dzīvokļa Pils iela
34 – 4, Viļakā, Viļakas novadā, ar kopējo platību 20,6 m2, īri uz 6
(sešiem) mēnešiem.

Ja Tev ir gardu, īpašu vai parastu ēdienu
receptes, un Tev ir piemērota vieta, kur vari uzņemt viesus gatavo ēdienu baudīšanai, tad Tu
vari kļūt par Mājas kafejnīcu! «Māju kafejnīcu
dienas» ir reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, ko organizē latvijas investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar llTA «lauku ceļotājs» un šogad akcija notiks visa latvijā!
Kas ir «Mājas kafejnīcu dienu» būtība? Ideja ir
aizgūta no Igaunijas, kad uz vienu vai divām dienām
saimniecību pagalmi un citas vietas, kas ikdienā
nav saistītas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu,
pārvēršas par kafejnīcām. Interesentiem tiek piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt lielisku garšas pieredzi, kā arī baudīt interesantu kultūras programmu.
Katra lauku sēta, saimniecība ģimenes lokā vai/un
ar draugiem sagatavo savu īpašo piedāvājumu: cienastu (piemēram, plātsmaizi, kūku, sacepumu utt.)
un kopā ar kafiju/tēju piedāvā apmeklētājiem. Par
sagatavoto produktu tiek ņemta maksa, piedāvātais
produkts tiek pasniegts ar tam raksturīgajām kultūras
īpašībām, stāstu. Lai piesaistītu plašāku sabiedrības
loku un ģimenes ar bērniem, tiek rīkotas dažādas
kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, mūzikas instrumentu spēlēšanu u.c.. Vairāk informācijas arī šeit
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/1103.

Balvu novadā Mājas kafejnīcu dienas norisināsies
2021. gada 28. un 29. augustā.
Akcijas dalībnieki – tūrisma uzņēmēji, kuriem
ēdināšana nav pamatbizness, un vietējie iedzīvotāji.
«Lauku ceļotājs» aicina piedalīties gan uzņēmējus,
kas ikdienā sniedz ēdināšanas pakalpojumus, gan
vietējos iedzīvotājus, kas ikdienā nenodarbojas ar
ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru
atvērt savas mājas/sētas un pacienāt viesus (nav
jābūt bezmaksas!).
Galamērķis/teritorija – Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadi.
Dalībnieka pienākumi:
• Veikt apmeklētāju uzskaiti un sniegt atsauksmes pēc pasākuma;
• Reklamēt savu piedāvājumu un izvietot organizatoru sagatavotos mārketinga materiālus.
Balvu novadā koordinators – Balvu novada
tūrisma informācijas centrs/Ziemeļlatgales biznesa
un tūrisma centrs. Sadarbības partneri – Viļakas
novada tūrisma informācijas centrs, Rugāju novada
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centrs, Baltinavas novada tūrisma konsultante.
Ja vēlies iesaistīties, vērsies pie mums – tālr.
28686600, turisms@vilaka.lv (Inese Matisāne,
Viļakas novada tūrisma speciāliste)

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
ar Apdrošināšanas akciju sabiedrību «Balta»
Deputāti nolēma:
1. Pagarināt 24.05.2012. noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu
ar Apdrošināšanas akciju sabiedrības «Balta», Reģ. Nr.4000304940,
par nedzīvojamām telpām ar kadastra apzīmējumu 3815 001 0178
017, Tautas ielā 6, Viļakā, Viļakas nov., ar kopējo platību 15,10 m2,
nomu uz 6 (sešiem) gadiem.
2. Apstiprināt telpu nomas maksu EUR 2,15 (divi euro 15 centi)
par kvadrātmetru mēnesī (bez PVN).
3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Apdrošināšanas akciju sabiedrības «Balta», Reģ. Nr.4000304940, viena mēneša laikā no šī lemuma
pieņemšanas dienas, noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunojumu.

Par 29.10.2015. zemes nomas līguma nr.785 grozīšanu
ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību «ĶirA»

Domes sēdē nolēma:
1. Grozīt līguma priekšmeta raksturojumu un nosacījumus
29.10.2015. zemes nomas līgumam Nr.785, kas noslēgts ar Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību «ĶIRA», reģistrācijas numuru: 43203002130,
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0380, platībā
79,75 ha, ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101),
kas atrodas «Kviešu druva», Vecumu pag., Viļakas nov., nomu, saskaņā
ar Pielikumu.
2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību «ĶIRA», reģistrācijas numuru: 43203002130, 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas
dienas, noslēgt zemes nomas līgumu.
Ar domes sēdes protokolu var iepazīties Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.
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AKTuAliTāTeS ViļAKAS NoVADā

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalstīja Viļakas novada domes
iesniegtā projekta Nr. 2021-1-KMA062 «Viļakas Jēzus Sirds katoļu
baznīcas ērģeļu restaurācija» īstenošanu, piešķirot atbalsta summu
4500,00 Eur. Līdzfinansējumu projekta īstenošanai nodrošinās
Viļakas novada dome. Šis ir sestais jeb noslēdzošais Viļakas Jēzus
Sirds katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas posms. Šī posma restaurācijas mērķis ir restaurēt ērģeļu pedāļa manuāli ar 5 reģistriem un
I manuāļa reģistru Kornet, tā gaisa stabilizatoru, reģistra slēdžus,
traktūru, stabules un vējlādi.
2012. gadā Viļakas novada dome uzsāka mērķtiecīgu darbu, lai
restaurētu Viļakas Romas katoļu baznīcas ērģeles, jo sadarbojoties
ar ērģeļu restauratoru Tālivaldi Deksni un pateicoties Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstam, tika izstrādāta ērģeļu restaurācijas
programma. Atbalstu pirmajam ērģeļu restaurācijas posmam saņēmām 2015. gadā.
Šogad, 2021. gadā ir plānots 6. ērģeļu restaurācijas posms, kas
noslēgsies līdz 2021. gada decembrim. Restaurācijas darbus veiks
ērģelnieks, ērģeļu restaurators Jānis Pelše.
Viļakas Romas katoļu draudze ir priecīga, ka ērģeļu restaurācija
ir iegājusi finiša taisnē un desmit gadus pēc restaurācijas programmas
izstrādēs 2022. gadā varēs jau plānot profesionālus ērģeļmūzikas
koncertus.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Novērtē un ieklausies sevī

Viļakas novada dome visiem interesantiem piedāvāja ZOOM
platformā apmeklēt un noklausīties 5.martā lekciju «Dzīvot dzīvi
pilnvērtīgi – jaunu paradumu veidošanas pamatprincipi» un 12.martā
lekciju «Komunikācijas māksla ar sevi un citiem», kas ir projekta
Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Viļakas novadā» pasākumi. Lekcijas vadīja psiholoģe
Inese Lietaviete. Katru tiešsaistes lekciju apmeklēja vairāk kā 60
dalībnieki.
Daudzi lekcijas dalībnieki uz lektores jautājumu kādus paradumus
vēlētos savā dzīvē mainīt, atbildēja, ka vēlētos ēst veselīgāk, vingrot,
regulāri iesaistīties fiziskās aktivitātēs, veltīt 8 h miegam, domāt
pozitīvi, efektīvāk plānot savu laiku utml. Lektore Inese Lietaviete
uzsvēra, ka svarīgākais ir saprast, vai tas, ko cilvēks vēlas mainīt ir
viņa paša iekšējais mērķis, nevis uzspiesti citu cilvēku mērķi. «Dari
to sevis dēļ. Jāizvērtē vai tā ir vērtība un vajadzība man pašam/ai.
Šī bija mana izvēle. Negribu sevi pievilt savā izvēlē,» aicināja vērtēt
I. Lietaviete.
Nākamais nozīmīgais solis ir saprast kā to lietu, ko es gribu
sasniegt, kādu paradumu mainīt ir iespēja to izmērīt. «Viss ir jāmēra.
Ja vēlamies nomest svaru, tad mums ir jākāpj uz svariem un jānosveras, tikai tā varēsim kontrolēt vai un cik daudz esam to sasnieguši.
Ja mācies valodas, tad arī pārdomā kā vari tos izmērīt, cik vārdiņus
dienā iemācīsies, cik dziesmas svešvalodā noklausīsies. Mācoties
valodas palīdz testi, noskaidrot kādā valodas apguves līmenī mēs
atrodamies. Varam kontrolēt tikai to, ko varam izmērīt. Lielākā daļa
iedzīvotāju valstī ievēro pandēmijas samazināšanai noteiktos noteikumus, bet ziņās tiek uzsvērti tikai tie, kas neievēro, nenēsā maskas,
rīko ballītes. Aicinātu pozitīvi skatīties uz dzīvi. Pozitīvās lietas
motivē,» skaidroja lektore.
Kā arī svarīgi ir nebūt bargiem pret sevi. «Svarīgi ir redzēt progresu. Pat ja progress ir 1 % vai 0,01 %. Iejūtīgi izturies pret sevi, ja
progress nav tik liels kā mēs iedomājāmies. Ieklausāmies kā skan
«Man šodien ir jāvingro» vai «Man šodien ir iespēja vingrot vai Es
izvēlos vingrot!».
Mēģinām sasaistīt esošo pozitīvo paradumu ar jauno paradumu.
Paradumu veidošanā svarīgākais ir atkārtošanas biežums. Jo vieglāk
jauno uzvedību īstenot, jo labāk! Slodzi var audzēt pakāpeniski,»
piebilda Inese Lietaviete.
Daudz sarežģītāka un psiholoģiski niansētāka bija lekcija
«Komunikācijas māksla ar sevi un citiem». Komunikācijas mākslu
Inese Lietaviete aicināja sadalīt 4 daļās: Jūti un zini sevi, Vadi savas
emocijas, Jūti un zini citus, Veido attiecības.
«Attiecības tā ir braukšana pilnā satiksmē. Aicinu iztēloties kā ir
vadīt automašīnu dzīvā satiksmē. Līdzīgi ir ar attiecībām, ir noteikumi, ir robežas, ir noteikumu pārkāpēji, ir izlēcēji un daudz
citas sajūtas un dalībnieki. Pazīt savas vajadzības ir svarīgi, tad
spēsi saprast arī citu vajadzības. Tikai tu vari piepildīt savas vajadzības, citi cilvēki nevarēs piepildīt tavas vajadzības,» teica Inese
Lietaviete.
Lektore uzsvēra, ka nevienam nedarbosies kritika, ne bērniem,
ne pieaugušajiem. Lai veidotu attiecības, mums ikkatrā vietā ir jāsaskata pozitīvais un jānovērtē labais un paveiktais.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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Par kultūru novadā informē kultūras metodiķe
Sandra Ločmele: «Pandēmijas vilnis skāris visas
sabiedrības jomas un procesus. Jau gadu dzīvojam
tādā stāvoklī, kurā nevaram paredzēt neko konkrētu,
un vēl neskaidrāka ir turpmākā nākotne.
Kā šajos apstākļos izdzīvot kultūrai, amatiermākslas kolektīviem un to dalībniekiem? Ir atcelti
un aizliegti visi klātienē notiekošie publiskie un privātie pasākumi.
Kā mēs zinām, Viļakas novadā darbojas divi muzeji, septiņas bibliotēkas un septiņi kultūras/tautas
nami. Darbs mūsu iestādēs nav apstājies – tas ir mazāk pamanāms, bet notiek.
Novada bibliotēkas tikai īsu brīdi, šajā grūtajā
laikā, neapkalpoja savus lasītājus. Bija un ir iespēja
ikdienā apmeklēt bibliotēku, lai paņemtu sev tīkamu
grāmatu vai žurnālu. Bibliotēku vadītājas ikdienā
seko līdzi savu iestāžu mājas lapai – atjauno informāciju, ievieto aprakstus par jaunāko literatūru.
Grāmatu krājumi pastāvīgi tiek atjaunoti un, tiek
iegādāta jaunākā literatūra. Aprīļa mēnesī Viļakas
novada bibliotēkā notiks akreditācija. Tāpēc, pašreiz
notiek ļoti intensīvs darbs pie dokumentu paketes
sagatavošanas, lai jau aprīļa otrajā pusē varētu
«uzņemt» attālināti akreditācijas komisiju.
Viļakas novada muzejs, dotajā brīdī, strādā pie
diviem projektiem, kuri ir jāiesniedz Valsts Kultūrkapitāla fondā – projektu konkurss «Kultūrtelpa»
un «Kultūras pieminekļu glābšanas programma».
Tiek veidota interneta vidē izglītojošo viktorīna par
muzeja priekšmetiem. Pandēmija nav ietekmējusi
muzeja krājuma papildināšanu ar jauniem priekšmetiem – tie tiek pieņemti un apstrādāti.
Ontona Slišāna Upītes kultūrvēstures muzejs –
turpina darbu pie fondu krājumu reģistrēšanas. Tiek
izstrādi uzdevumi spēlei par Ontonu Slišānu.
Ļoti grūts periods ir novada kultūras un tautas
namu vadītājiem. Ne jau tāpēc, ka būtu maz darba,
bet gan tāpēc, ka tiek liegta tikšanās ar saviem skatītājiem, ar kolektīvu dalībniekiem, ar kolektīvu

vadītājiem. Kultūras namu zāles nav piepildītas ar
bērnu čalām, ar kolektīvu dalībnieku smiekliem, ar
uztraukuma vilni pirms pasākumiem, ar skatītāju
smaidiem un aplausiem.
Bet kultūras darbinieki nebūs tie, kuri nolaidīs
rokas – «mēs darbu atradīsim» – ir mūsu devīze. Pašu spēkiem un minimāliem līdzekļu ieguldījumiem
iestāžu telpās notiek sīki remonti – krāsots, līmēts,
noklātas sienas ar apdares dēlīšiem, špaktelēts. Šis
laiks ir ļoti piemērots iestādes dokumentācijas un
arhīva sakārtošanai. Noliktavās rit lielā inventarizācija, viss jāsaskaita, jāsanumurē un jāsakārto.
Martā un aprīlī ir atvērtas kultūras programmas,
kurās ir iespēja iesniegt projektus papildus finansējuma piesaistei – un kultūras darbinieki to izmanto.
Tiek gatavoti projektu pieteikumi jaunu ideju realizācijai.
Nu jau mēnesi kultūras iestādes darbojās kā
Covid-19 siekalu testu izsniegšanas un pieņemšanas
punkti, kuros mūsu darbinieki izsniedz, savāc un
sīki izskaidro kā pareizi nodod siekalu testus.
Šis ir laiks, kad mēs visi mācāmies komunicēt
attālināti. Ir ļoti plašs semināru un lekciju piedāvājums, ko iestāžu vadītāji labprāt apmeklē un mācās,
klausās un iegūst sev jaunas zināšanas.
Vēju šūpoles augšā un lejā
Līdz pat galotnēm sirdi nes līdz.
Tai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal dāvāts tiek cerību rīts.

Visiem novada iedzīvotājiem,
kultūras darbinieku vārdā, novēlu veselīgus,
gaišus un skaistu svētkus.
Lai caur Lieldienu gaismu tiek dāvāts cerību rīts!
Uz drīzu tikšanos realitātē, piepildītās skatītāju
zālēs un estrādēs!

Sveiciens visiem no Medņevas tautas nama
ar plaukstošiem ievu ziediem!»
Informāciju apkopoja
Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne

Vingro tiešsaistes nodarbībās APRĪLĪ

Aicinām visus interesentus, kuriem patīk nodarbības tiešsaistē izmantot aprīļa mēnesi. Projektā
Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā»
arī aprīļa mēnesī turpināsim vingrot tiešsaistē, tikmēr netiks valdībā pieņemti kādi lēmumi par Covid19 noteikto ierobežojumu atcelšanu.

Tikai aprīlī vēl vingrojam online pie treneres
Ilutas Balules. Vingrošana Semenovā – notiks otrdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00: https://us04web.
zoom.us/j/7208621667?pwd=aGdEb0d5QkU4TFp
HdTUydTBYL1JQZz09 Meeting ID: 720 862 1667;
Passcode: skola. Vingrošanu Semenovā ir plānots
atsākt 2021.gada septembrī.

Pilates Žīguros notiks pirmdienās no plkst. 9.00
līdz 10.00, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00
līdz 20.00 tiešsaistē treneres Lindas Tokarevas –
Kušneres vingrošanas istabā: https://meet.jit.si/
LindaTokareva-Ku%C5%A1nerePilates (ieeja bez
paroles, ienākot interneta saitē lūgs uzrakstīt savu
vārdu un uzvārdu, tad jānospiež poga joint the meeting). Vai klātienē vai tiešsaistē Pilates Žīguros turpināsies 2021.gada maijā un jūnijā.

Trenere Inga Bleidere vingrošanas nodarbības
Viļakā un rekovā vadīs otrdienās, ceturtdienās no
plkst. 19.00 līdz 20.00 un svētdienās no 20.00 līdz
21.00. Visām nodarbībām viens pieejas links nodarbībām aprīlī: https://us02web.zoom.us/j/82406176
531?pwd=aFU0THpXaG1rdnE5SDZvaTI5TVZ3Zz
09, Konferences identifikācija: 824 0617 6531,
Kods: 123456. Arī Ingas online nodarbības ir plānots noslēgt maija sākumā un turpināt septembrī.
Vasaras sezonā, ja būs iespējams, tad klātienē notiks
TRX nodarbības Viļakā un Semenovā. Tā kā TRX
nodarbībām ir nepieciešams speciāls aprīkojums,
tad tās nav iespējams noorganizēt tiešsaistē.
Ja rodas kādas problēmas pieslēgties nodarbībām,
lūdzu sazinieties ar konkrēto nodarbības treneri.
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 pārliecinātos, ka viss strādā.
Pasākuma norise var tikt fotografēta, filmēta,
ierakstīta.
Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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Svinīgā ceremonijā apbalvoti latgaliešu kultūras gada balvas «Boņuks 2020» saņēmēji

Svinīgā ceremonijā, ko sestdienas, 6. marta, vakarā no latgales vēstniecības
GorS tiešraidījusi latvijas Televīzija, godināti 10 latgaliešu kultūras gada balvas
«Boņuks» ieguvēji – spilgtākie un nozīmīgākie notikumi un personības 2020. gadā,
kā arī balva par mūža ieguldījumu pasniegta keramiķim Voldemāram Vogulam.
Latgaliešu kultūras gada balvu «Boņuks» par paveikto pērn ieguvis Aldis Bukšs ar
kriminālromānu «Bruoli», Viesturs Kairišs ar filmu «Piļsāta pi upis», Latgales vēstniecības GORS koncertuzvedums «Latgolys freska», repere Ūga ar albumu «LG ir HH»,
grupa «Tautumeitas» ar albumu «Dziesmas no Aulejas» un koncertdarbību, grupa «Rikši»
ar albumu «trīp!», folkloras kopa «Upīte» ar aktivitātēm, albumu «Padzīdam i...» un
videoklipiem, Andryva Jūrdža 175. jubilejas gada aktivitātes, Antona Kūkoja 80. jubilejas
gada notikumi, grāmata «Mīlesteiba. Lelais Līpu kolns» un dzejas izrāde «Pa mīlesteibu
brīnūt, kuojis nasaļ», kā arī latgaliešu dziesmu krājums «Muna dzīšmu gruomota».
Par publikas simpātijas balsojuma balvas, kuras norisi organizēja latgalīšu kulturys
ziņu portals lakuga.lv un Latvijas sabiedrisko mediju portāls lsm.lv un kurā par savu
simpātiju varēja balsot ikviens gribētājs, – «Žyka» – saņēmēju kļuva folkloras kopa
«Upīte».
Ceremonijas organizatori – Latgales vēstniecības GORS komanda – uzsver, ka,
neskatoties uz nevienkāršajiem apstākļiem, pagājušais gads latgaliskajā kultūrā bijis
ļoti bagāts un daudzveidīgs, ievērības cienīgi notikumi un personības bijuši kā mūzikā,
tā arī izdevējdarbībā, skatuves mākslā un arī kino. Līdz ar to īpašs gandarījums par
visiem 30 sākotnējā balsojumā izraudzītajiem nominantiem, kuru veikums bagātinājis
ne tikai latgalisko, bet arī kopējo Latvijas kultūrtelpu.
Šogad «Boņuks» balvu pasniegšanas ceremonija notika mazliet citādāk nekā ierasts – Latvijas Televīzijas tiešraidē, kas tika izdzīvota caur virtuālo realitāti, TV
raidījumu vadītāja, komiķa Jāņa Skuteļa vadībā. Ceremonijā varēja redzēt arī grupas
«Tautumeitas», grupas «Dabasu Durovys», grupas «Židrūns», folkloras kopas «Upīte»
un grupas «Raxtu Raxti» mūziķu priekšnesumus. «Boņuks» vēl arvien ir vienīgā balva,
kas īpaši izceļ un godina sasniegumus un paveikto latgaliskās kultūras dzīvē.

«Boņuks 2020» māla statuetes par padarīto 2020. gadā saņēma (alfabēta secībā):

Aldis Bukšs ar pirmo kriminālromānu latgaliski «Bruoli»
Aldis Bukšs ir rakstnieks, kurš nāk no Baltinavas. Pats rakstnieks stāsta, ka dziņa
kaut ko rakstīt, pierakstīt un pārrakstīt viņā mājoja kopš bērnības. 2020. gada decembrī
Aldis izdeva savu otro kriminālromānu «Bruoli», kas ir pirmais kriminālromāns, kas
uzrakstīts latgaliski. Romāns vienlaikus iznāca grāmatās gan latviešu, gan latgaliešu
rakstu valodās.
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/J34iA8E6uqg

Andryva Jūrdža 175. jubilejas gada aktivitātes
Septembra izskaņā tika svinēta izcilā latgaliešu kultūras darbinieka, latgaliešu rokraksta grāmatniecības pārstāvja Andryva Jūrdža 175. dzimšanas diena. Jūrdžs ir viens
no nozīmīgākajiem un zināmākajiem Latgales nacionālās atmodas dalībniekiem. Jubilejas
svinībās – koncertuzvedumā «Suprātka Kuorklinīkūs jeb Andryvam Jūrdžam 175» –
piedalījās Nautrēnu pagasta amatatierkolektīvi, jauniešu grupa «Vysu voi nadaudz»,
mūziķi Arnis Slobožaņins un Vinsents Kūkojs un postfolkloras grupa «Rikši». Pasākumā
tika prezentēta Jōņa Cybuļska grāmata «Andryvs Jūrdžs». Izdevums ir īpašs ar to, kas
tas izdots divās valodās – latgaliešu un angļu, un atklāj ne tikai izcilā latgalieša un viņa
ģimenes locekļu dzīves gaitas, bet sniedz arī ieskatu Latgales sociāli politiskajā dzīvē.
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/X0sW DbpqA6w

Antona Kūkoja 80. jubilejas gada notikumi, grāmata «Mīlesteiba. lelais līpu
kolns» un dzejas izrāde «Pa mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ»
Latgaliešu dzejniekam, publicistam, kultūras un sabiedriskajam darbiniekam Antonam
Kūkojam 2020. gada izskaņā paliktu 80 gadi. Par godu tam ir aizsākta viņa literārā
mantojuma transformācija jaunos formātos – top muzikālā dzejas izrāde, tiek pārizdota
dzejas grāmata «Mīlesteiba. Lelais Līpu kolns», kā arī Facebook kontā katru dienu tika
publicēts viens Kūkoja dzejolis no pārizdotās grāmatas. Grāmatai «Mīlesteiba, Lelais
Līpu kolns» ir pievienots QR kods, kas aizvedīs uz izrādi internetā. Šī arī ir pirmā
grāmata latgaliski, kuru reizē var lasīt arī neredzīgie un vājredzīgie ļaudis.
Izrādes ieraksts: https://www.youtube.com/ watch?v= L0dBvNN5jt0
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/o51W-ip3Yas

folkloras kopa «upīte» ar aktivitātēm, albumu «Padzīdam i...» un videoklipiem
Folkloras kopas «Upīte» virsuzdevums ir saglabāt, attīstīt, kopt un popularizēt nemateriālās kultūras mantojumu, kas nāk no Ziemeļlatgales, īpaši
izceļot «Upītes kultūrtelpas» devumu.
Jaunajā albumā «Padzīdam i…», kas
ir jau ceturtais folkloras kopas albums,
ir 17 Ziemeļlatgales dziesmas. Tās
savas dzīves laikā pierakstījis folklorists, novadpētnieks, dzejnieks un izcilais Latgales kultūras darbinieks
Ontons Slišāns. Par albuma vizuālo
noformējumu parūpējās tolaik deviņus
gadus vecais Ontona mazdēls Jēkabs.
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/D66kA 4xJYUc

Grupa «Tautumeitas» ar albumu «Dziesmas no Aulejas» un koncertdarbību
Grupas «Tautumeitas» albumā «Dziesmas no Aulejas» apkopotas autentiskas Aulejas
puses dziesmas. Albums vinila plates un kompaktdiska formātā izdots Latvijā un Vācijā.
Albums ir savā ziņā grupas atgriešanās pie pirmsākumiem – «Tautumeitas» radās, lai
Asnates Rancānes eksāmena koncertā izpildītu Aulejas puses tradicionālo mūziku.
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/1-0m7 kIeOc8
izdevums «Muna dzīšmu gruomota»: nošu grāmata, koncerts
«Dzīšmu gruomota» un latgaliešu dziesmu stāsti
Līdz šim apjomīgākais latgaliešu dziesmu krājums, kurā apkopotas 300 dziesmas
latgaliski – gan tautasdziesmas, gan autordziesmas, kuras aptver aptuveni 100 gadu ilgu

periodu. Dziesmām pieejami vārdi, notis un akordi. Jaunais izdevums jau ir ar vēsturisku
vērtību – sniedzot dziesmām iespēju saglabāties ne tikai audio versijās, bet arī plaši lietojamajā nošu rakstā. Izdevuma mērķis ir popularizēt dziedāšanu latgaliski. Tāpat arī
GORĀ pērn norisinājās koncerts «Dzīšmu gruomota», kura iedvesmas avots bija tieši
izdotais dziesmu nošu krājums.
Koncerta ieraksts: https://www.latgalesgors.lv/lv/koncertieraksti
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/EJbppz-LbSs

Koncertuzvedums «latgolys freska»
Anna Rancāne ir viens no mūsdienu Latgales spilgtākajiem simboliem – gan literatūrā
un publicistikā, gan arī Latgales sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Koncertuzvedums
«Latgolys freska» ir kā simbolisks ceļojums pa Annai īpašām Latgales vietām, kuras
viņa labprāt rāda citiem, kuras ir iedvesmojušas un iepriecinājušas, un tas ir veltīts
Annas jubilejai. Ceļojuma stāstus diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā izdziedāja Latvijas
Radio koris un mūziķi, bet izstāstīja pati Anna Rancāne un Jaunā Rīgas teātra aktrise
Baiba Broka. Uzvedums atspoguļo gan dzejnieces Annas Rancānes personību, gan viņai
tuvas Latgales vietas, kas ietērptas mūzikas valodā, dzejas un prozas tekstos.
Koncertuzveduma ieraksts: https://www.latgalesgors.lv/lv/koncertieraksti
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/8iV J00A1JnQ

Antona Kūkoja 80. jubilejas gada notikumi, grāmata
«Mīlesteiba. lelais līpu kolns» un dzejas izrāde
«Pa mīlesteibu brīnūt, kuojis nasaļ»
Latgaliešu dzejniekam, publicistam, kultūras un sabiedriskajam darbiniekam Ontonam
Kūkojam 2020. gada izskaņā paliktu 80 gadi. Par godu tam ir aizsākta viņa literārā
mantojuma transformācija jaunos formātos – top muzikālā dzejas izrāde, tiek pārizdota
dzejas grāmata «Mīlesteiba. Lelais Līpu kolns», kā arī Facebook kontā katru dienu tiek
publicēts viens Kūkoja dzejolis no pārizdotās grāmatas. Pārizdotajai grāmatai «Mīlesteiba,
Lelais Līpu kolns» tiek pievienots QR kods, kas aizvedīs uz izrādi internetā. Šī arī ir
pirmā grāmata, kuru reizē var lasīt arī neredzīgie un vājredzīgie ļaudis.

Postfolkloras grupa «rikši» ar koncertdarbību, albumu «trīp!» un videoklipiem
Pašā 2020. gada janvāra sākumā savu trešo albumu, svinot desmit gadu dzimšanas
dienu, izdeva postfolkloras grupa «Rikši». Albumā «trīp!» dzirdamas 12 Rēzeknes puses
gadskārtu ieražu dziesmas grupas dalībnieku aranžijās. Albums piedzīvoja divus atklāšanas koncertus – Latgales vēstniecībā GORS un mūzikas namā «Daile».
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/vamPdKNmDC8

ŪGA. Albums «lG ir HH»
Latgalē ir hip-hops – par to pagājušajā gadā ar savu debijas albumu «LG ir HH»
atgādināja repere Ūga no apvienības «Ausmeņa Records». Par 11 dziesmu apkojumā
iekļautiem skaņdarbiem viņa iepriekš ir teikusi: «Taisīju mūziku, kas man nesa jumtu
nost, manuprāt, es klausītāju rauju iekšā izdzīvot līdzi visam mūsu stāstam, kā viss
sākās – kustība, mūzika.»
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/g7H0UcxxPPY

Viesturs Kairišs un spēlfilma «Piļsāta pi upis»
«Piļsāta pi upis» ir attiecību stāsts uz pagājušā gadsimta 30.–40. gadu vēsturisko
pārmaiņu fona. Pirmo reizi vienā Latvijas filmā ietverti daudzi un dažādi vēsturiskie
notikumi, kas šajā laikā nepielūdzamā ātrumā sekoja cits citam. Režisora Viestura
Kairiša spēlfilma ir veidota ar mīlestību pret Latgali un ir iemūžinājusi tās kultūru un
cilvēkus. Kā teicis režisors: «Filma ir latgaliešu valodā – skaistākajā pasaules valodā.»
«Piļsāta pi upis» ir 2020. gada skatītākā filma Latvijas kinoteātros, to ir noskatījušies ap
70 000 skatītāju.
Video par balvas saņēmēju: https://youtu.be/IDn1 QIVXcYE
Balvai šoreiz tika saņemti vairāk nekā 120 pieteikumi kategorijās «Valoda. Literatūra.
Publicistika», «Audio. Video» un «Aktivitātes. Notikumi. Personības», kopējais balvas
pretendentu skaits sasniedza 112 dažādus notikumus, personības, darbus, projektus un
citas aktivitātes. Kā pretendentu vērtēšanas kritēriji arī šoreiz tika izvirzīti gan pretendenta
snieguma kvalitāte, aktivitāte visa gada laikā, reģionā, valstī vai plašākā mērogā raisītā
rezonanse, latgaliskums un/vai Latgales kultūras vērtību nešana, pretendenta ilgtspēja –
ietekme uz latgaliskās kultūras procesiem nākotnē.
Ar visu 30 balvas nominantu sarakstu var iepazīties te: https://bonuks.lv/zynomi-latgalisu-kulturys-goda-bolvys-bonuks-2020-nominanti/
Balvas «Boņuks 2020» žūrijas komisijā vērtējumus par pretendentiem šogad sniedza
rekordliels žūrijas komisijas locekļu skaits – 56 latgaliskās kultūras pārzinātāji, iepriekšējo
gadu balvu saņēmēji, mediju pārstāvji, balvas rīkotāju pārstāvji, latgaliskās kultūras
sabiedriskie aktīvisti un attiecīgo sfēru pieaicinātie eksperti.

Ceremoniju bija iespējams piedzīvot Latvijas Televīzijas tiešraidē no Latgales vēstniecības GORS, kā arī lsm.lv un replay.lv.

Latgaliešu kultūras gada balva «Boņuks» pirmo reizi pasniegta 2009. gadā, bet kopš
2013. gada balvu rīko Latgales vēstniecības GORS komanda. Balvas norisi atbalsta
Kultūras ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales
kultūras programma ar AS «Latvijas valsts meži» un Latgales Reģiona attīstības aģentūras
atbalstu, kā arī Rēzeknes pilsētas dome, Aglonas novada, Baltinavas novada, Balvu
novada, Dagdas novada, Krāslavas novada, Līvānu novada, Ludzas novada, Rēzeknes
novada, Viļānu novada un Viļakas novada pašvaldības, biedrība «Partitūra», Latvijas
Televīzija, SIA «Kompānija NA», latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv, Latgales
Kultūrvēstures muzejs, filmu studija «Balti», SIA «Latgales ziedi», kafejnīca ZĪDS,
Latvijas Radio Latgales studija, Veselības inspekcija un Slimību profilakses kontroles
centra Rēzeknes nodaļa.
Plašāk par balvu: http://bonuks.lv un http://latgalesgors.lv.
Saziņai: Kristiāna Valeniece,
Latgales vēstniecība GORS (SIA «Austrumlatvijas koncertzāle»)
Mārketinga speciāliste
E-pasts: gors.vestis@rezekne.lv; kristiana.valeniece@rezekne.lv,
Mob. tālr.: +371 29109924
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VēSTure

1943. gada vasarā lielākajos Latgales linu audzēšanās centros, tajā skaitā Viļakā uzsāka jaunu linu
fabriku iekārtošanu, lai tajās jau rudenī varētu pieņemt no lauksaimniekiem linus, kurus sēja un audzēja ļoti daudz. Linu apstrādes mašīnas jau saņēmusi
bija arī Viļaka. Linu fabrika pieņēma pārstrādē tikai
mērcētus linu stiebriņus. Diemžēl karš ieviesa savas
korekcijas un vāciešiem linu fabriku neizdevās izveidot. Lēmumu par fabrikas būvi izpildu komiteja pieņēma 1945. gadā. Fabrikas celtniecībā strādājošiem
maksāja 1 rubli dienā, tad 10 rubļus. Pilnvērtīgi tā
savu darbu sāka tikai 1946.gadā. Atradās bijušās
Marienhauzenas muižas teritorijā, blakus Viļakas
Valsts ģimnāzijai. Linus fabrikai pieveda no tuvākām
un tālākām vietām. 1947.gadā jau tika celtas mājas
linu fabrikas darbiniekiem. 1948.gadā par nodotiem
liniem zemnieks varēja saņemt labību, kuru ieskaitīja
1948. gada obligātās labības valsts piegādē vai arī
saņemt to natūrā. Linu nodevējiem bija tiesības iegādāties rūpniecības preces vietējos patērētāju biedrību
veikalos. Par nodotajiem liniem maksa tika aprēķināta ne tikai no nodotā daudzuma, bet arī attāluma,
no kāda lini piegādāti. Linus fabrikā pieņēma ikdienā, izņemot svētdienas.
Līdz 1948. gadam gaismu pilsētai deva linu fabrikas spēkstacija. 1948. gadā rekonstrēta arī pati Viļakas linu fabrika. Linu fabrikai bija arī sava palīgsaimniecība. Pašos sākumos tā bijusi 3ha liela, taču
vēlāk tās teritorija paplašinājās un 1948.gadā iesēja
3 ha ar auzām, 3 ha ar miežiem, 3 ha ar kartupeļiem
un 3 ha ar dārzājiem, no tās platības 0,8 ha aizņēma
kāposti un 0,4 ha cukurbietes. Palīgsaimniecībai bija
trīs zirgi. Bijusi arī sava kokzāģētava, paši gatavoja
sev materiālu linu fabrikas paplašināšanai. Zemnieku
saimniecībām vajadzēja noslēgt kontraktacijas līgumus par linu piegādi Viļakas linu fabrikai. Linu
stiebriņus uz fabriku veda ļoti daudz, jo tos arī
ieskaitīja graudu un kartupeļu vietā, kas bija jāpiegādā valstij. Zemnieki varēja iepirkties linu fabrikas
veikalā. Linu audzētāji nodeva arī linsēklas, pretī
saņemot cukuru par pazeminātu cenu. Uz linu fabriku organizēja arī dažādas ekskursijas no skolām.
1949. gadā pēc Ļeņingradas (tagad Sanktpēterburga) linu rūpniecības tresta inženiera Troicka shēmas Viļakas linu fabrikā bija uzbūvēti un nodoti lietošanā speciāli linu stiebriņu līdzināšanas un siešanas
galdi, kas darba ražību palīdzēja celt vairāk kā par
50 procentiem. Ieejot Viļakas linu fabrikas pagalmā
bija dzirdama mašīnu darba dunoņa. Fabrikā uzstādīta jauna ierīce no Orlas , kura stiebriņus salīdzināja, samala un uzreiz padeva kulstāmai mašīnai.
Līdz tam lai linu stiebriņi nonāktu līdz kulstāmai
mašīnai bija vajadzīgas deviņu cilvēku darba rokas.
Jaunuztaisīto mašīnu apkalpoja tikai 5 cilvēki.
Kulstāmā mašīna sauju pēc saujas tīros izkulstītos
linus padeva strādniekiem. No šejienes lini nāca pie
šķirotāja kur tie tika sagrupēti pēc labuma un šķirām.
Lini, kas nebija tīri izkulstīti ceļoja vēl uz beļģu
ratiem. Šeit tos strādnieki pārkuļa līdz atbilstošai
kvalitātei un lini varēja doties uz presi. Sainis pēc
saiņa, kas katrs ir 200 kg smags plūda uz noliktavu.
No šejienes tie tika izsūtīti uz dažādām tekstilfabrikām. Bija arī linu žāvējamā telpa. Šeit atradās 4
sekciju žāvēšanas radiatori. 1949.gadā tika uzlaboti
strādnieku darba apstākļi. Trijās vietās ierīkoti 18
gaisa filtri. Šie filtri uzsūca putekļus un telpās vienmēr bija tīrs gaiss. 1949.gadā strādnieki strādāja trīs
maiņās.
Līdz kolektivizācijai Viļakas linu fabrikā strādāja
tikai viena strādnieku maiņa un pie vienas mašīnas.
Linu trūkuma dēļ, fabrika darbu pārtrauca vismaz
uz 5 mēnešiem gadā.20.gs 50-to sākumā fabrikas
darba jauda divkāršojās, bija uzstādītas jaunas mašīnas un automāti. Nepilnu četru mēnešu laikā fabrikā
apstrādāti par 6000 centneriem linu vairāk nekā
pagājuši gadā. Linu produkcijas novietošanai tika
uzbūvēts jauns šķūnis, kurā varēja novietot 600 tonnas linu produkcijas. Viļakas linu fabrikā rajona kolhozi katru dienu pieveda desmitiem centneru linu
stiebriņu virs plāna.
20.gs 50-to sākumā Viļakas linu fabrikā montēja
jaunu žāvēšanas nodaļu pēc Rēzeknes linu fabrikas
žāvētavas tipa. Līdz ar to žāvētavas jauda divkāršojās. Bieži ekskursijās fabriku apmeklēja Viļakas
vidusskolas skolēni. Viļakas linu fabrikā bija divas
linu mīstāmās mašīnas. Visu laiku ar vienu no tām
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apstrādāja linu jēlprodukciju, ar otru linu stiebriņus.
Tika būvēta jauna linu stiebriņu kalte. No jaunbūvējamās kaltes izkaltētos linu stiebriņus varēja ērti
nogādāt tieši linu mīstāmajās un citās mašīnās, kuras
novietotas ar tādu aprēķinu, lai visā darba procesā
ievērotu plūsmas kārtību. Šim nolūkam linu fabrika
bija iegādājusies modernu īsās šķiedras kaltējamo
tvaika mašīnu ar speciāli iekārtotu darbu vadības
pulti. Plūsmas veidā, īsā linu šķiedra tūlīt pēc tās
apstrādāšanas linu mīstāmajā mašīnā tika virzīta
tālāk uz kaltes mašīnu «SK-47» kamerās. Jaunās
linu ražas pieņemšanai no kolhoziem sagatavotas
arī noliktavas, pārbaudīti un apzīmogoti speciāli linu
svēršanai domātie svari. Pietiekošā vairumā sagādātas kārtis priekš palikņiem linu stiebriņu kraušanai
kaudzēs. Tika atremontēta papildus linu malšanas
kulstīšanas mašīna, kas strādājot trijās maiņās pacēla
fabrikas ražošanas jaudu par 40 procentiem.
Fabrikas teritorijā bija uzstādīta lokomobīle, kura
ražoja strāvu gan apgaismošanai, gan arī uzstādīto
mehānismu darbināšanai, jo visas mašīnas darbinātas
tikai ar elektrību. Lokomobīles kurināmais neprasīja
nekādus līdzekļus, jo kurināšanai izmantoja spaļus,
kas rodas darba procesā, pārstrādājot stiebriņus. No
kaudzēm lini vispirms nonāca kaltē, kura apsildāma
ar jau pieminētās lokomobīles tvaiku, tā arī šeit nav
vajadzīga speciālā apkurināšana. Izkaltētos stiebriņus ar slīdlentas palīdzību nogādāja tālāk uz malšanas agregātiem. Nākošajā darba procesā notika linu
kulstīšana, pēc tam attīrīšana no pakulām, tad šķirošana pēc linu krāsas. No šķirotavas lini tālāk nonāca presēšanas cehā, kur tos sapresēja un sasēja glītos
četrstūros. Līdz ar to linu produkcija bija sagatavota
nosūtīšanai uz citām fabrikām.
20.gs 50-to gadu otrajā pusē kad pulkstenis rādīja
septiņi, Viļakas linu fabrikas dūmenis, kas pacēlās
pāri visām celtnēm, pilnā sparā sāka mest melnus
dūmu mutuļus. Fabrikā ierūcās mašīnas un sākās
darbs. Fabrikā galvenokārt strādāja sievietes. Viss
process, sākot ar stiebriņu kaltēšanu un beidzot ar
šķirošanu un presēšanu, noritēja diezgan ātri. Vēl
pirms nedaudz gadiem fabrikā bija novecojusi iekārta, lielākoties visus darba procesus strādnieki veica
ar rokām. Taču ar katru gadu darbi arvien vairāk
tika mehanizēti, daudzus darba procesus aizvietoja
tehnika. Šogad fabrika saņēma jaunu linu maļamo
mašīnu, apmainīja plūsmas līniiu u.c..Katru gadu
darbi uzlabojās. Piemēram, agrāk stiebriņus kaltei
piegādāja ar rokām, tagad atlika tikai kūlīšus uzlikt
slīdošai lentai un īsā brīdī tie jau bija pie kaltes.
Mehanizēti norit arī kurināmā padošana kurtuvē.
Rekonstruēti arī vārstuļi lokomobīles ūdens sūknim,
līdz ar to ierīces darba laiks paildzinājās 2 reizes,
tika ietaupīts krāsainais metāls.
Agrāk pārstrādāto produkciju līdz noliktavai
nogādāja pa sliežu ceļu ar ķerras palīdzību, darbs
bija mazražīgs, ilgstošs, tad ierīkots piekarināmais
tronsportieris. To darbina elektrība. Cilvēkam atliek
tikai to vadīt. Agrāk bija daudz putekļu, tie spiedās
degunā. Pāris metru atstatumā strādnieks nevarēja
saredzēt otru biedru. Tagad tā nav, jo ierīkota ventilācija, kas darbojas labi. Uzlabojusies arī apgaismošana, jo ierīkots dienas apgaismojums. Fabrikas
strādnieku kolektīva darbs iekārtots divās maiņās.
Fabrika strādāja no pulksten 7.00-24.00. Katru dienu
šķiedrā pārvērta 10-12 tonnas stiebriņu, kas saplūda
ne tikai no mūsu rajona, bet arī no Alūksnes kolhoziem un pat no kaimiņu republikas-Krasnogorodskas, Ostrovas un citiem rajoniem. 1959. gadā
fabrikas kolektīvs produkcijas pārstrādāšanas plānu
izpildīja par 108,6 procentiem.
20.gs 60-tajos fabrikā uzstādītas divas jaunas
mašīnas - mehanizēts padevējs SM-1 un stiebriņu
maļamā mašīna MT-100L un veikti remontdarbi.
Bija patīkami ieiet fabrikas cehos – telpas izbalsinātas, gaišas, iekārtota ierīce arī putekļu novadīšanai.
Fabriku nevarēja pazīt arī no ārienes. Agrākā pus
nedroša jumta vietā, celtne noklāta ar šīfera jumtu.
Ēka balsināta arī no ārpuses. Fabrikas kapitālajā
remontā valsts ieguldījusi lielu naudas summu –
izdoti 200 000 rubļu. Tuvu pie 50 tūkstošiem rubļu
izmaksājušas arī jaunās mašīnas. Kārtībā bija linu
nokraušanas un glabāšanas vietas, svari, izremontēti
pievedceļi, bija visa nepieciešamā dokumentācija
norēķinam ar produkcijas piegādātājiem utt.
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Linu stiebriņu šķirošana bija svarīga, jo tā cēla
linu stiebriņu kvalitāti, bet labākās kvalitātes produkcija saņēma augstāka novērtējumu (numuru),
līdz ar ko palielinājās kolhoza un sovhoza ienākumi.
Viļakas linu fabrikas mehāniskā ceha kolektīvs
un montētāji vecās linu stiebriņu mīstīšanas un kulstīšanas mašīnas LT-l vietā uzstādīja jaunu MT-100L.
Jaunās mašīnas darba ražīgums salīdzinot ar veco
bija par 15 procentiem augstāka. Par pusprocentu
pieauga arī garšķiedras iznākums. MT-l00L bija galvenā līnija garšķiedras ražošanā un gadā tā fabrikai
ļāva ietaupīt 9000 tūkstošus rubļu. Darbu pēc kapitālā remonta fabrika atsāka septembrī, kad uzņēmuma darbinieki atgriezās no atvaļinājuma.
Darbs fabrikā notika trijās maiņās- pirmā maiņa
sākās jau svētdienas vakarā- 23.00-6.00, otrā maiņa6.00-14.30, trešā maiņa: 14.30-23.00. Fabrikā strādāja ļoti daudz cilvēku, varētu būt ap 200 cilvēkiem.
Vienā maiņā strādāja ap 20 cilvēkiem. Pusdienas
ēda turpat uz vietas, tās bija jāņem pašiem no mājām.
Linu fabrikā bija tikai neliels stūrītis, kur varēja
sasildīt karstu tēju. Linu fabrikai bija sava benzīna
noliktava, kā arī ugunsdzēsēju depo priekš rūpnīcas.
Ezera malā bija angārs, kur presēja linu spaļus.
Tvaika mašīna bija fabrikas sirds. 50-60-tajos gados
elektrību ražoja paši, jo bija savs ģenerators, gaismu
deva arī linu fabrikas kantorim, linu fabrikas mājai
un barakai. Lokomobīlis bija vācu «Volfs 125».
20.gs 60-to gadu otrajā pusē fabriku piemeklēja
liela nelaime, nodega visa linu fabrikas ēka.
Ugunsgrēks izcēlās no elektrības skapja izlēcot
dzirkstij. Kā linu fabrikas strādnieki dēvēja paši fabriku «tā bija kā pulvera muca». Uz 1969.gada
25.jūniju fabriku atremontēja. Fabrikas strādniekiem
bija arī savas formas. Sievietēm: halāti, vīriešiemkombinezons, āra strādniekiem- pufaikas. Pašā sākumā fabriku pārvaldīja praktiski tikai sievietes, vīriešu
darbs bija tikai pievest linus. Fabrikai piederēja 6-7
zirgi un bija savs zirgu stallis. Fabrikā strādāja pārsvarā jaunieši. Katru gadu remontiem deva 18 dienas, remonti tika veikti pēc pašu ieskatiem.
60-tajos gados parādījās transformatora būda,
smēde. Fabrikā bija arī savs sarkanais stūrītis, skatuve, kur notika dažādas sapulces, pasākumi, izgāja
sienas avīze. Bija sava bibliotēka. Fabrikā bija arī
savi nelaimes gadījumi. Piemēram, sievietēm nereti
pie mehanizācijas līnijas tika norauti pirksti, bija
gadījums, ka pusi rokas norāva (no elkoņa). Stāvēt
pie mehanizācijas līnijas bija ļoti bīstami.
20. gs 70-80. tajos gados fabrika bija guvusi vairākus desmitus tūkstošus rubļu peļņu. Krietna daļa
no šīs summas bija atvēlēta fabrikas rekonstrukcijai.
Linu fabrikas kolektīvs nosūtīšanai uz ārzemēm
sagatavoja 550 tonnas spaļu. Tos realizējot ieguva
21 000 rubļu peļņas. Viļakas linu fabrikas kolektīvs
intensīvāk sāka pielietot paškonstruēto linšķiedras
mākslīgās mitrināšanas ie- kārtu. Tas uzlaboja šķiedras atdalītājmašīnas izstrādāto spaļu labāku izmantošanu eksportprodukcijas ražošanai.
1971. gada fabrika nosvinēja savu 25 dzimšanas
dienu. Daudzkārt palielinājās produkcijas ražošanas
apjoms. Ja 1947. gadā izstrādāja 71 tonnu linšķiedras, 1948. gadā – 65, tad 1971. gadā sagatavoja 250
- 270 tonnas linšķiedras. Šā gada sākumā linu fabrika
godināja savus darba veterānus. Pie tiem piederēja
vairāk nekā puse kolektīva Fabrikas remontu gaitā
izdarītas vairākas izmaiņas, kas deva iespēju kāpināt
darba ražīgumu un celt produkcijas kvalitāti.
Uzstādīta no Pleskavas mehāniskās rūpnīcas saņemtā stiebriņu slāņa veidotāja mašīna – SM-3. Tā
Viļakas linu fabrikā bija jaunums. No šīs mašīnas
linu stiebriņi vienmērīgā slānī plūda uz linu kulstāmo
mašīnu. Linu stiebriņu apstrādes procesā ļoti liela
nozīme bija jaunajai mašīnai. Viļakas linu fabrikas
ļaudīs būvēja linšķriedras presēšanas cehu. Tajā
uzstādīja vertikālo un horizontālo presi, bet linu
stiebriņu pārstrādāšanas plūsmas līnijā «darbosies
garšķiedras linu šķirošanas iekārta. Preses viļacēni
saņēma no Pleskavas mašīnbūves apvienības.
Rajona saimniecības apņēmās Viļakas linu fabrikai piegādāt vairāk nekā 790 tonnu linu stiebriņu.
Turklāt valstij vēl bija jāsagādā 90 tonnu linsēklu.
Diemžēl fabrikas darbiniekiem bija lielas pretenzijas
pret linu audzētājiem. Pa fabrikas vārtiem redzēja
iebraucam automašīnās ar stiebriņiem gan no
Valmieras rajona, gan no citurienes, tikai no Balvu
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rajona pamaz. Stiebriņu piegādi līdz šim uzsākusi
viena vienīgā saimniecība kolhozs «Avangards».
Fabrikā bija nogādāti 295 centneri stiebriņu (plānoti
489 centneri stiebriņu). Linsēklu sagādi nebija uzsākusi neviena saimniecība. Šajā gadā sals pienāca
ātri un grūtības sagādāja pēdējo rudens lauku darbu
pabeigšana. Augstas kvalitātes linu bija maz, tāpēc
radās daudz pakulu, kuras vēl papildus pārstrādāja
un varēja iegūt virves. Saražoto produkciju linu fabrika sūtīja uz Jelgavu, Rīgu un visām Padomju
zemēm. Fabrikā bija ierīkota speciāla ventilācija, jo
bija daudz putekļu, bija dušas telpas. Linu fabrikas
strādniekiem piešķirti arī dzīvokļi.
Fabrikas strādnieki piedalījās dažādos pasākumos un sacensībās: 1.maija un oktobra svētkos. Bija
jāiet gājienā un pie Ļeņina pieminekļa, kurš stāvēja
Pils ielas sākumā (mūsdienās netālu no SIA Ķiras
ēkas). Svētkos bija jāpiedalās, jo savādāk varēja
palikt bez prēmijas. 20.gs 80-tajos gados vasarās
skolēni fabrikā varēja iet strādāt un kaut ko nopelnīt,
jo fabrikai līdz 20.gs 80-tajiem gadiem izpeļņas
nebija. Fabrikas strādnieki piedalījās arī ugunsdzēsēju sacensībās, kur vienmēr guva godalgotās vietās.
Fabrikā varēja tikt caur sarga būdiņu, bija jāiet ar
caurlaidēm, bet dažreiz pie ieejas stāvēja dēlis, atnākot pie savas bildes jānoliek atslēga un aizejot jāatstāj atslēga.
20.gs. 90-tie bija pārmaiņu laiks gan valsī gan
linu fabrikā. Viļakas linu fabrikā linu putekļu koncentrācija ražošanas cehos pārsniedz pieļaujamo
normu 1,8-7,6 reizes. Sanitāri epidemioloģiskais
dienests gatavoja lēmumu par linu fabrikas apstādināšanu. 1993.gadā bija slēgtas visas linu fabrikas
Latgalē. Ražošana galvenokārt pārtraukta tādēļ, ka
uzņēmumi nespēj maksāt par dārgo kurināmo un
elektroenerģiju. Viļakas linu fabrikas ļaudis jau kopš
oktobra nebija saņēmuši algas un tikai ar dažādu
precu izpārdošanu dabūjuši kaut mazliet maizes naudas. Vēl nenormālais stāvoklis izveidojies tāpēc, ka
par pārstrādāto linu šķiedru kopš septembra ar rūpnīcu nevarēja norēķināties saņēmējs — Jelgavas
uzņēmums «Larelini». Fabrikai bija milzīgs elektrības parāds, palika arī uz lauka nenovākti 526 linu
stiebriņu. Brīnumainā kārta fabrika no lauksaimniecības ministrijas saņēma naudu linu atlikuma pārstrādāšanai, taču fabrika nezināja ko darīt ar saražoto
produkciju.
Fabrikas noliktavās atradās nerealizēta garā un
īsā linu šķiedras produkcija par vairākiem miljoniem
Latvijas rubļu. Arī zemniekiem nebija samaksāts
par linu stiebriņu piegādi. Tas arī sekmēja pilnīgu
linkopības iznīcināšanu šai pusē, jo fabrikai bijuši
tikai divi linu pārstrādes piedāvājumi no zemniekiem. Pēdējais ieraksts par fabrikas likvidāciju arhīvā parādās 2000.gads un linu fabrikas teritorija nonāca privātīpašnieka rokās. Tagad Viļakas linu fabrikas
teritorija pieder Viļakas novada pašvaldībai, kas to
cenšas sakārtot, lai ikvienam no mums pilsētā būtu
par vēl vienu sakārtotu un skaistu vietu vairāk.
Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja
vadītāja R. Gruševa
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8. Liepiņš, J, «Divas palīgsaimniecības»,
Latgales zemnieks, 1948.gads;
9. Bistrova, Z, «Viļakas linu fabrikai 25»,
Vaduguns, 1971.gads;
10. Krauja, I, «Jaunā tehnika darba ierindā»,
Vaduguns, 1972.gads;
11. Meistare I, «Lini-mūsu valsts ziemeļu zīds»,
Latgales zemnieks, 1957. gads
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«Manā dārzā balti dzīves pulksteņi sit…» /e. Dortāne/

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam
Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā, programmas «Demokrātijas kultūra». Biedrības
«RITINEITIS» projekts «Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē» (Nr. AIF/2020/SDK/35).

Apmācību cikls «Līdzdalības
un līderības prasmes»

Esam aktīvi savas pilsētas, ciemata iedzīvotāji, esam biedrība,
esam bibliotekāri, esam kultūras darbinieki, esam izglītības darbinieki,
esam daži aktīvi cilvēki, esam tādi pāris trakie… esam KOPIENA.
Piedāvājam vairāk uzzināt par vienotu kopienas jēdziena izpratni un
pilnveidot savas līdzdalības un līderības prasmes. Projekta «Iepazīsti
sevi Ziemeļlatgalē» ietvaros ceturtdienās no 15:00 aicinām tiešsaistē
piedalīties apmācību ciklā «Līdzdalības un līderības prasmes», apgūstot aktuālas tēmas attālināti, kamēr to nevar darīt klātienē.
1. aprīlī plkst. 15:00 «Komandas veidošana un lomas»
8. aprīlī plkst. 15:00 «Vadības stili»
Sandra Zalcmane – lektore ar vairāk kā 12 gadu pieredzi nevalstiskas organizācijas izveidošanā un vadīšanā, profesionāls sociālais
darbinieks un koučs.
Apmācību ciklā «Līdzdalības un līderības prasmes» plānotas 6
nodarbības. Dalībnieki, kas būs apmeklējuši vismaz četras nodarbības
saņems apliecības.

Pieslēgšanās internet adresē: https://meet.jit.si/azote
3 Nav nepieciešams iepriekš reģistrēties vai pieteikties
3 Lūgums pievienoties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms pasākuma sākuma
3 Ja rodas problēmas ar pieslēgšanos līdz plkst. 15:00 zvaniet 29458539
3 Atverot adresi pārlūkprogrammā, atļaujiet kameras un mikrofona
izmantošanu (Allow)

3 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,
Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ
un Norvēģijas grantu programmu «Aktīvo iedzīvotāju fonds».

Dāvinājums no luksemburgas

Viļakas novada bibliotēka saņēma mantisku ziedojumu – grāmatu dāvinājumu no luksemburgas. Grāmatu klāstā ir izdevumi
par notikumiem.
Latvijā senākos un jaunākos laikos, par valstiskās neatkarības
atgūšanu. Pateicamies ziedotājiem par sūtījumu!
Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne
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Dzejniece, lauksaimniecības zinātņu doktore – eva Dortāne (Genovefa lakše) dzimusi
1936. gada 15. martā Balvu rajona Viļakas pagasta (tagad Vecumu) «ogukalnos». Dzīvo Priekuļos.
Mācījusies Mežvidu pamatskolā, pēc tam Gulbenes un Viļakas vidusskolās, studējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Agronomijas fakultātē.
Pēc akadēmijas beigšanas 1960. gadā sekoja
pedagoģiskais darbs sešu gadu garumā lauksaimniecības mācību iestādēs Stāmerienā, Vecbebros un
Priekuļos.
No 1964. gada līdz 1968. gadam studējusi aspirantūrā LLA Augu aizsardzības katedrā, iegūstot
bioloģijas zinātņu kandidāta grādu (1971) un
Lauksaimniecības zinātņu doktora grādu (1993).
Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacijā nostrādāti četrpadsmit gadi.
Eva Dortāne vienmēr bijusi aktīva, centusies apgūt jaunas zināšanas un nodevusi tās citiem. Latviešu
katoļu studentu un akadēmiķu apvienības (LKSAA)
«Dzintars» filistre un Cēsu kultūras biedrības «Harmonija» literāte, darbojas Cēsu literātu apvienībā.
Eva daudzreiz devusies svētceļojumos uz Eiropas svētvietām Itālijā, Francijā, Vācijā, Polijā, Bosnijā
Hercegovinā. Strādājusi par kristīgās mācības skolotāju. Papildinājusi izglītību Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē – Rīgas Augstāko Reliģijas zinātņu
institūtā, kuru beigusi 2007. gadā, izstrādājot diplomdarbu «Ceļā no dzīves uz dzīvi kopā ar Jēzu».
Evas Dortānes dzejoļi publicēti krājumos «Sasaukšanās», «Man vārds uz mēles», «Pieskāriens»,
«Latgales sirdspuksti» kā arī dažādos periodiskajos
izdevumos.
Eva ir bieži ciemojas dzimtajā pusē, tiekas ar
novadniekiem, apmeklē sev dārgo Viļakas Jēzus
Sirds katoļu baznīcu.

Sveicam novadnieci 85 gadu jubilejā!

Vēlējumā – viņas pašas dzejas rindas:
«Lai, staigājot virs zemes dzīves ceļus šos,
Es augšup vērties drīkstētu un ilgoties,
Ka kādreiz nokļūšu pie Tevis debesīs...»
Viļakas novada bibliotēkas kolektīva vārdā –
vadītāja Rutta Jeromāne
Informācija un foto: Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze (http://balvurcb.lv/kb/)

iznākusi Anneles Slišānes grāmata
«Tuoraga stuosti»

iznākusi tekstilmākslinieces un konkursa
«latgolys prozys skaitejumi 2020» laureātes
rakstnieces Anneles Slišānes grāmata «Tuoraga
stuosti». Jaunajā grāmatā apkopoti trīspadsmit
īsstāsti par biezpienu, reizē – par sievietēm mūsdienu sabiedrībā. Kopā tie veido vienotu vēstījumu par sievietes ceļu pie sevis, pie savas būtības.
Stāstu krājums «Tuoraga stuosti» tapis autores
dzimtajā Upītes puses izloksnē, ievērojot mūsdienu
pareizrakstības normas. Grāmatas redaktore Ilze Sperga
saka: «Tieši šāda valodas izvēle ļauj vislabāk sajust
teksta varones neaizsargātību saskarē ar ārpasauli, jo
dzimtā mātes un tēva valoda atsedz visdziļākos patības
slāņus un atklāj intīmo ceļu pie sevis. Tie ir stāsti par
sievietes pieaugšanu un pārtapšanu, par ceļu cauri vardarbībai, par sevis meklējumiem. Tāpēc valoda ir
būtisks izteiksmes līdzeklis, kas zinātājam un jūtīgam
lasītājam paver jaunus teksta uztveres līmeņus.»
Stāstu krājuma autore A. Slišāne par savu veikumu: «Tuoraga stuosti ir par variešonu, par cilvāka
izaugšonu, par izaugšonu i byušonu par sīvīti. Par
byušonu par cilvāku, tuodi stuosti tī ir.
Tuorags kuo metamorfoze, kuo puortapšona.
Kuo tuoda materija, kas caur saskuobšonu i korstumu palīk par jaunu i lobu vīlu.»
A. Slišāne guva uzvaru literāro prozas tekstu
konkursā «Latgolas prozys skaitejumi 2020» un piedalījās starptautiskajā literatūras festivālā «Prozas
lasījumi 2020», lasot arī šajā krājumā ievietoto stāstu
kopu: «Tuoraga kule», «Ai tuoraga tortu gostūs» un
«Vilcīnā». Lasījumu žūrijas locekle rakstniece Laima Kota par šo grāmatu saka tā: «Ne visur Latgalē
biezpienu sauc par tuoragu. Bīzpīns, sipisnīks, boltpīns, kupušnīks ir dzirdēti, bet tuorags noskan kā
tuaregs-beduīns, kaut kas ne dzirdēts, ne saprotams.
Toties viss, kas romānā salikts ap tuoragu – Anneles
Slišānes mātes un tēva valodā aprakstīts tik pazīstams, ka elpu aizrauj. Tik pazīstama šķiet sociālā
ainava, kur darbojas seni pretējā krasta likumi –
saki par skaisto sliktus vārdus, tad labi būs, sit –

tātad gan jau godā, uzkliedz bērnam – un tas nozīmēs, ka savējo īstenībā gan jau mīli, bet mīlestību
izrādīt nav pieņemts...»
A. Slišānes iepriekšējā grāmata un tekstilmākslas projekts «#100dečiLatvijai» ir dāvana Latvijas
100. dzimšanas dienā. Simtgadīgās stellēs Latgalē
un Rīgā noaustie deči tika izstādīti daudzās vietās
Latvijā un piesaistīja uzmanību ar dziļi personīgajā pieredzē sakņotiem un aužot pierakstītiem stāstiem, kas apkopoti grāmatā. 2017. un 2018. gadā
autore par tekstilmākslas un literatūras projektu
«#100dečiLatvijai» ir ieguvusi latgaliešu kultūras
gada balvu «Boņuks».
Grāmatas «Tuoraga stuosti» izdevējs ir SIA
«Anneles zeme». Grāmatas izdošanu atbalsta
Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītā «Latgales kultūras programma 2020», ko
koordinē Latgales Reģionālās attīstības aģentūra.
Ziņu sagatavoja grāmatas redaktore Ilze Sperga
Tel. 29512432, e-pasts ilze@lgsc.lv
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Noslēgusies viktorīna par novada vēsturi

Viļaka gatavojas Lieldienām
Nāc nākdama, liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.
/l.t.dz./

Spītējot ziemai, plaukst pavasaris un, paspīdot
pirmajiem saules stariem, daba mostas. Daba ir
gatava plaukt, ziedēt un priecēt ar savām bagātībām.
Viļakas pilsēta rotājas un gatavojas Lieldienām.

Viļakas pilsētas iedzīvotāji saka Lielu Paldies
Balvu Teritoriālajai invalīdu biedrībai un tās vadītājai Marijai Duļbinskai par sūnu dekoriem Viļakas
pilsētā. Pie Grāfienes tiltiņa visus sagaida zirgi,
iebraucot Viļakā mūs Lieldienās sveicina Viļakas
pilsētas simbols – ezis un uz Viļakas ezera salas
sagaida stirniņas.
Viļakas pilsētā Lieldienu noformējumu izgatavoja un uzstādīja Tehniskā nodaļa. Visiem vēlam
veselīgas, saulainas un krāsainas Lieldienas!
Daiļdārzniece Kristīne Rundzāne

No 05.02.2021. līdz 05.03.2021.gadam Viļakas novada
muzejs visiem interesentiem internetā organizēja viktorīnu.
Viktorīnā bija sagatavoti 30 jautājumi, kurus minot vajadzēja
apskatīt fotogrāfijas, kuras galvenokārt nākušas no muzeja
krājuma. Viktorīnā bija ietverti jautājumi gan par Viļakas pilsētu, gan arī par novada pagastiem. Kopumā saņēmām
27 atbildes. Par katru pareizo atbildi varēja nopelnīt vienu
punktu. Jautājumi bija par dažādām tēmām, atbildes uz šiem
jautājumiem varēja atrast vēsturiskajās grāmatās, portālā
periodika.lv vai arī citos interneta resursos.
Jautājumi bija dažādas grūtības pakāpes, vieni bija vieglāki,
citi sarežģītāki. Vēsture mums tiešām ir bagāta, un rodam jaunas
zināšanas katru dienu. Esam priecīgi, ka varam parādīt kādu mazu
daļu no tā, kas ir bijis un kā ir bijis mūsu novadā. Viktorīnas dažos
jautājumos sastopamās ēkas mūsdienās vairs nav saglabājušās, vai
arī tikušas pārveidotas. Laiks iet un viss apkārt mums mainās.
Gribam teikt vēlreiz milzīgu paldies visiem tiem, kuri piedalījās,
jo lielāko punktu ieguvēji varēja tikt pie pārsteiguma balvām.
8.martā izlozējām trīs laimīgos no visvairāk iegūto punktu dalībniekiem, jo bija vairāki dalībnieki, kuri atbildēja pareizi uz pilnīgi
visiem jautājumiem. Pārsteiguma balvās bija lietussargs, termo
krūze un metāliskā krūze, katra balva apdrukāta ar Viļakas novada
domes simboliku. Paldies liels SIA «Amati print» meitenēm.
Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa

Atvērta 24 stundas diennaktī un 365 dienas gadā

z

iemeļlatgalē, Šķilbēnu pagasta rekovas ciemā ir divas katoļu baznīcas. Vēsturiskā baznīca ir bijusī muižas klēts, celta 19.gs. vidū no laukakmeņiem un vēlāk,
kad 1921. gadā tika dibināta Šķilbēnu katoļu draudze tā tika dāvināta ticīgajiem un vēlāk ēkai tika piebūvēti divi 8 m augsti mūra torņi. Savukārt otru baznīcu
uzsākta celt 1934. gadā, bet, ienākot padomju varai, būvdarbus aizliedza un padomju vara pārbūvēja jaunās baznīcas iesāktos mūrus par ceļu daļas darbnīcām.
Vairāk kā 50 gadus draudze sapņoja par baznīcas būvniecību, bet tikai 2006. gadā atsākās jaunās baznīcas celtniecības darbi, kas ilga trīs gadus. ilgi lolotā iecere
piepildījās 2009. gada 16. augustā, kad rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis konsekrēja jaunuzcelto baznīcu Sāpju Dievmātes godam.

Kopš uzcēla jauno Šķilbēnu Sāpju
Dievmātes Romas katoļu baznīcu (gaišu,
plašu, ar centrālo apkuri un ūdensvadu) Sv.
Mises, laulības, kristības, bēru Sv. Mises
notiek tajā. Tikmēr vecā baznīca nekad
netika aizmirsta, jo draudzes locekļi to
vienmēr uzturēja kārtībā, saglabājot baznīcas iekārtojumu (koka altāri ar Sāpju
Dievmātes, sv. Lūcijas un sv. Staņislava
bīskapa gleznām, baznīcas solus) tā, ka tur
jebkurā dienā iespējams celebrēt Sv. Misi.
Tāpat vecajā baznīcā katru gadu tiek svinētas Sv. Mises īpašos svētkos (piemēram,
svētā Staņislava, svētās Lūcijas un Sāpju
Dievmātes dienā), Pūpolsvētdienā no tās
sākas dievkalpojums un ticīgie dodas procesijā un jauno baznīcu, tā ir atvērta ekskursijām, garīgiem koncertiem, kultūras pasākumiem (Baznīcu nakts aktivitātes vai īpašas tikšanās bērniem un jauniešiem), tomēr
Šķilbēnu draudzes locekļi vēlējās veco baznīciņu izmantot daudz vairāk.
«Šķilbēnu draudzē visu laiku virmoja
idejas, ko darīt ar veco dievnamu. Bija
domāts iekārtot muzeju, kapliču vai varbūt
draudzes māju. Taču visas šīs domas palika
tikai idejas un neguva piepildījumu, jo līdz
galam neuzrunāja. 2019. gada februārī
Viļakā notika Viļakas novada Lūgšanu brokastis, kurās piedalījās priesteris Andrejs
Mediņš. Iepazīstinot viņu ar baznīcām
Viļakas novadā, pr. A. Mediņš ieteica vēs-

turisko Šķilbēnu katoļu baznīcu atvērt 24
stundas diennaktī, un šī ideja draudzē guva
vislielāko atbalstu. Piedaloties 2019. gadā
Baznīcu nakts pasākumā, atvērām mūsu
baznīciņu un kopš tās dienas tā visu laiku
ir atvērta,» nesenās vēstures notikumus
atklāja Šķilbēnu Romas katoļu draudzes
prāvests Staņislavs Prikulis.
Vecā Šķilbēnu Romas katoļu baznīca
ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Baznīca ir unikāla vieta Ziemeļlatgalē,
jo ir vienīgā baznīca, kura ir atvērta 24 stundas diennaktī 365 dienas gadā. Tā atrodas
pie autoceļa Viļaka–Kārsava jeb pie «Austrumu stīgas» ceļa (realizētais projekts par
asfalta segumu izbūvi ceļiem Latvijas austrumos). Ikviens, braucot garām, var apstāties un kaut uz īsu mirklīti pabūt mierā,
klusumā, lūgšanā un sarunā ar Dievu. «Arī
es labprāt apstājos pie baznīcas, kad braucu
garām, un ieeju, lai lūgšanā saņemtu no
Dieva stiprinājumu turpmākajiem dienas
darbiem. Esmu laimīgs, ka draudze šo unikālo iespēju izmanto un novērtē. Paldies
draudzes loceklei Kristīnai Lapsai, kurai
bija ideja iekārtot Betlēmi 2020. gada Kristus dzimšanas svētkos. Ceru, ka arī nākotnē
draudzes locekļi atsauksies un noformēs
mūsu vēsturisko baznīcu, lai būtu interesanti iegriezties atkal un atkal un lai redzētu, kas ir mainījies baznīcā. Ir iecere dievnama priekštelpā ierīkot brīvo bibliotēku,

kur būtu pieejamas kristīgās grāmatas,
kuras brīvi varētu ņemt cilvēki un brīvi,
pēc izlasīšanas, tās atgriezt,» tā sajūtas un
nākotnes ieceres ieskicē prāvests S. Prikulis.
Liels prieks par atvērto baznīcu ir Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītniekiem,
jo tā atrodas blakus. Tā ir neparasta iespēja
jebkurā diennakts laikā nokļūt baznīcā, lai
pabūtu īpašā mīlestības piepildītā vietā.
Līdzās atrodas arī Rekavas dzirnavas, kuras
viesojās daudz apmeklētāju un ar interesi
dodas uz kaimiņos esošo vēsturisko baznīcu.
Šķilbēnu draudzes izveidošanas stāsts
sācies 1920. gadā, kad Viļakas Romas katoļu baznīcas vikārs Adalberts-Voiciks Cērciņs (13.12.1989.–14.04.1961.), kurš dzimis Gusakovas ciemā, rosina izveidot
Šķilbēniem savu draudzi. Par draudzes
dibināšanu uzraksta lūgumu Baltinavas
pagasta valdei un Rīgas Romas katoļu kūrijai. Vincents Ločmelis, kuram pieder Šķilbanu muižas mūra klēts, uzdāvina to jaunās
draudzes baznīcas izveidošanai. 1920. gada
septembrī Viļakā par prāvestu un Viļakas
dekanāta dekānu sāk strādāt Pēteris Apšenieks. Pateicoties viņa aktīvai darbībai, nesavtīgai Jezupa Bondara un citu palīgu darbam, klēts tiek pārbūvēta par Šķilbēnu baznīcu. Priesteris Pēteris Apšenieks sarūpēja
baznīcai inventāru un liturģiskos priekšmetus. Atdalot ciemu no Viļakas un Šķil-

bēnu katoļu draudzēm, 1921. gadā izveidoja Šķilbēnu Romas katoļu draudzi.
Par pirmo draudzes prāvestu 1922. gada
7.aprīlī nozīmē Staņislavu Šikur-Kalvāni
Oficiāli dokumentos Šķilbēnu Romas katoļu draudze kā patstāvīga draudze minēta
ar 1923. gadu.
Šķilbēnu Romas katoļu draudze 100 gadu jubileju var svinēt trīs gadus. 2021. gadā
atzīmēt draudzes izveidošanas gadadienu,
2022. gadā – simtgadi, kad Šķilbēnos nozīmēts kalpot pirmais prāvests, un 2023. gadā –
draudzes vārda parādīšanos oficiālajos
dokumentos.
«Esam bezgala pateicīgi Dievam, ka
mūsu, vecā, mīļā baznīciņa nav aizslēgta,
ka tā ir atvērta, jebkurā brīdī varam ienākt,
pabūt klusumā, ieklausīties, kā Dievs mūs
uzrunā. Esam tik daudz mīlestības šeit piedzīvojuši, svinējuši Sv. Mises, piedalījušies
kristībās, laulībās, mūžībā pavadījuši mūsu
mīļos, lūgušies nakts adorācijās, organizējuši procesijas. Esmu bezgala pateicīga
Dievam, ka man ir ļauts piedzīvot laikus,
kad pulcējamies jaunajā, gaišajā baznīcā,
un piepildīt sirdsmīļās atmiņas vecajā baznīciņā. Aicinu pateikties Dievam ik dienu,
ik stundu, ik mirkli,» no sirds teica un
lūdzas Šķilbēnu draudzes ticīgā Valentīna
Keiša.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
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l Dievkalpojumu laiki Viļakas katoļu baznīcā Lieldienu nedēļā
1. aprīlis – lielā Ceturtdiena, plkst.18.00 Svētā Mise

2. aprīlis – lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), plkst.18.00 Kunga ciešanu dievkalpojums

3. aprīlis – lielā Sestdiena, Kristus augšāmcelšanās svētku Vigilija plkst.18:00
un plkst.19:00 ēdienu svētīšana baznīcā. Plkst. 21:00 Vigilījas Svētā Mise

ierobežojumi uz pagastu autoceļiem

iestājoties pavasarim, daži pagasta autoceļi ir grūti izbraucami un pamatojoties
uz Ministru kabineta noteikumiem «Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama
satiksme» 2.1., 3.2, 12.2. punktu uz pagastu autoceļiem ir ierobežojumi:
Šķilbēnu pagastā
Ceļam «Plešova – Sišova» no 26.03.2021. ir masas 3,5t ierobežojums.
Žīguru pagastā ceļa posmam Dzelzceļa iela -Šalgunova.

Vecumu pagastā ar 29. martu nosaka satiksmes ierobežojumus pašvaldības autoceļiem:
Autoceļa nosaukums
Posms
Aizlieguma veids
Termiņš
Vecumi-Robežnieki-Kozīne (8)
Šlopkine-Gārša (23)
Bļiņica-Žogva (22)

11,.60
2,50
2,50

Susāju pagastā ar 29. martu:

Autoceļa nosaukums

Klāni-Gruzdova-Plešava
Klāni-Gruzdova- Plešava

Ierobežojuma zīme
Ierobežojuma zīme
Ierobežojuma zīme

Posms Aizlieguma veids
8,19
1,06

Ierobežojuma zīme

uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
Termiņš

uz nenoteiktu laiku

„AIZLIEGTS IEBRAUKT
(tiks atcelti atbilstoši
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM,
laika apstākļiem )
KURU KOPĒJĀ FAKTISKĀ
MASA PĀRSNIEDZ 3,5 TONNAS”

4. aprīlis – lieldienas-Kristus augšāmcelšanās svētki plkst.8.00 un plkst.11.00
Sv. Mise (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana)
5. aprīlis – otrās lieldienas – Kristus augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise plkst. 11.00
Būsim atbildīgi un ievērosim valstī noteiktos ierobežojumus!
Kas pats sargājas, to Dievs sargā!

Viļaka-Tepenīca-Gruzdova
Tepenīca-Gruzdova
Posacki-Brāslava
Svilpova-Gurinova
Keišu apvedceļš
Tutinava-Birznieki
Sils-Sola
Viļaka-Ilziņi-Medņevas rob.
Vonagova-Mežarija
Susāji-Pokševa-Medņevas r.
Viļaka-Meirova-Tutinova
Tutinova-Geinova
Kraukļeva-Stūrīši
Kraukļeva-Sils
Karigova-Žīguri
Keiši-Skockova
Viļaka-Kravaļi
Egļava-Mežniecība
Vēdenieši-Kapi
Svilopa-Izgāztuve
Svilpova-Muzejs
Klāni-Kulpene
Sosnīcas-Žīguru robeža
Plešava-Karjers
Vēršukalns- Baltais Briedis

5,34
1,73
4,18
2,84
1,74
1,94
3,04
2,73
2,22
1,53
2,03
2,25
0,56
2,71
1,35
0,85
1,31
1,45
0,42
0,48
2,11
3,94
0,40
1,09
1,03

Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma
Ierobežojuma

zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme
zīme

Pr. Guntars Skutels
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku
uz nenoteiktu laiku

No 7. aprīļa varēs pieteikties platību maksājumiem. Dienests klientiem nodrošinās nepieciešamo atbalstu

No šā gada 7. aprīļa lauksaimnieki
varēs pieteikties platību maksājumiem,
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(ePS) aizpildot Vienoto iesniegumu.
Ņemot vērā Covid-19 izplatību un
notiektos ierobežojumus darbam klātienē,
visu nepieciešamo atbalstu dienests klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju
EPS, sniegs arī pa tālruni – dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā
varēs aizpildīt un iesniegt Vienoto iesniegumu. Līdzīgi dienests rīkojās 2020.gada
pavasarī, kad palīdzību sniedza vairāk nekā
10 000 klientiem.
Jau sešus mēnešus lauksaimnieki var
EPS aizpildīt Provizoriskos platību mak-

sājumu iesniegumus. Tas ļauj pakāpeniski
rakstīt nepieciešamo informāciju iesniegumā un aprēķināt, vai tiks izpildītas zaļināšanas un citas prasības. Ja lauksaimnieks
aizpilda informāciju Provizoriskajā iesniegumā, tad šis iesniegums, sākot ar 7. aprīli,
ir jāiesniedz EPS.
Dienests šā gada aprīļa sākumā plāno
organizēt vebināru par pieteikšanos platību
maksājumiem, izmaņām šajā sezonā un
citiem aktuāliem jautājumiem. Plašāka
informācija par pieteikšanos vebināram būs
pieejama marta beigās.
Svarīgi datumi 2021.gada sezonā:
1. aprīlis – noslēdzas lauku bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšana;

Pērn Balvu, Baltinavas,
rugāju un Viļakas novados
dzēsti 83 ugunsgrēki

2020.gadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta latgales reģiona brigādes
ugunsdzēsēji glābēji dzēsa četrus ugunsgrēkus Baltinavas novadā, 43 ugunsgrēkus
Balvu novadā, 12 ugunsgrēkus rugāju novadā un 24 ugunsgrēkus Viļakas novadā.
uz glābšanas darbiem Balvu novadā ugunsdzēsēji glābēji steidzās 53 reizes, rugāju
novadā astoņas reizes, Viļakas novadā 15 reizes un vienu reizi Baltinavas novadā.
Dzēsti divi meža ugunsgrēki Viļakas novadā, citos novados VUGD nav dzēsis meža
ugunsgrēkus. Novados kopā dzēsti 30 kūlas ugunsgrēki – 13 Viļakas novadā, 10 Balvu
novadā, pieci Rugāju novadā un divi Baltinavas novadā.
2020.gadā Balvu novadā ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks, pārējos novados bojā
gājušo nebija. 2019.gadā gāja bojā viens cilvēks Viļakas novadā.
Ugunsgrēkos cieta trīs cilvēki un visi Viļakas novadā, pārējos novados cietušo ugunsgrēkos nebija. Savukārt 2019.gadā cietušo bija divi, viens Balvu un viens Viļakas novadā.
Pērn ugunsgrēkos izglābto nebija, 2019.gadā bija viens izglābtais Balvu novadā.
Katru dienu ugunsdzēsēji glābēji steidzas uz izsaukumiem, lai dzēstu ugunsgrēkus
un glābtu cilvēkus. Arī katrs no mums var glābt savu un tuvu cilvēku dzīvības – uzstādot
dzīvojamās telpās dūmu detektoru, kas ar skaļu skaņas signālu brīdinās par izveidojušos
sadūmojumu. Nodrošināt savu privātmāju ar ugunsdzēsības aparātu, lai gadījumā, ja
ugunsnelaime tomēr ir izcēlusies, mēģināt apslāpēt liesmas. Ievērot ugunsdrošības noteikumu prasības un gadījumā, ja pamanāt ugunsgrēku vai kādu citu notikumu, kad ir
apdraudēta kāda cilvēka dzīvība vai veselība – zvaniet uz tālruņa numuru 112.
Plašākai informācijai: Irita Slavinska,
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore
Latgales reģionā (Tālr. 25729605, irita.slavinska@vugd.gov.lv)
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7. aprīlis – sākas pieteikšanās platību
maksājumiem;
24. maijs (22. maijs sestdiena) – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem;
15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta
apjoma samazinājumu 1% apmērā par
katru nokavēto darba dienu.
Atgādinām! Līdz šā gada 1.aprīlim
EPS jāiesniedz lauku bloku precizēšanas
pieprasījumi. Platībai ir jābūt sakoptai uz
lauku bloka precizēšanas pieprasījuma
iesniegšanas. Precizēšanas pieprasījumi
jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut
lauku blokā jau sakoptu platību, no lauku

bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai
pievienot jaunus ainavas elementus.
Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka
informācija par dienesta darbu un pieejamo
atbalstu, aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta
dienesta klientu apkalpošanas tālruni
67095000.
Klientu ērtībai Lauku atbalsta dienests
aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros
(VPVKAC), lai saņemtu informāciju par
platību maksājumu iesniegšanas kārtību un
iegūtu atbalstu Elektroniskās pieteikšanas
sistēmas pakalpojumu izmantošanā.
Patlaban VPVKAC darbojas 93 pašvaldībās, kopā 123 vietās.
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APVieNoTā BAlVu NoVADA VēlēŠANu KoMiSiJAS

PAZIŅOJUMS

par iecirkņu komisiju izveidošanu 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013. gada 25. janvāra Pašvaldību vēlēšanu
iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, noteikt iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu:
no 2021. gada 22. marta līdz 2021. gada 9. aprīļa plkst. 17.00
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama
CVK mājaslapā www.cvk.lv – tiesību akti – veidlapas –
Iec_kom_kand_pieteikums_PV2021.pdf (cvk.lv)
Vēlēšanu
iecirkņa
numurs
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle
Balvu sākumskola
Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Viļakas novada dome
Baltinavas novada dome
Balvu pagasta kultūras un sporta centrs
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Bērzpils pagasta Saieta nams
Briežuciema pagasta Tautas nams
Krišjāņu Tautas nams
Kubulu pagasta pārvalde
Kupravas pagasta pārvalde
Lazdukalna Saietu nams
Lazdulejas pagasta pārvalde
Medņevas Tautas nams
Rugāju novada dome
Susāju pagasta pārvalde
Šķilbēnu pagasta kultūras centrs «Rekova»
Tilžas pagasta Kultūras nams
Vectilžas pagasta pārvalde
Borisovas Tautas nams
Vīksnas pagasta pārvalde
Žīguru kultūras nams

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:
3 Balvu novada pašvaldībā (Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501,

ieeja no pagalma puses, 1.stāvā pastkastītē «Iesniegumi novada pašvaldībai»);
3 Viļakas novada domē (Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583);
3 rugāju novada domē (Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads,
LV-4570);
3 Baltinavas novada domē (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594);
3 Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisijā (Brīvības iela 46A, Balvi, Balvu
novads, LV-4501, 1.stāvs pastkastītē «Apvienotā Balvu novada Vēlēšanu komisija»).

Kontaktinformācija:

Komisijas priekšsēdētājs Ivars Logins (tālr. 29118683, e-pasts: ivars.logins@llkc.lv)
Komisijas sekretāre Ilona Blūma (tālr. 26563934, e-pasts: ilona.bluma@balvi.lv)
Vēlēšanu iecirkņa adrese

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
«Saulstari», Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561
Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590
Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576
«Gaismas», Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595
Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574
Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566
Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Viļakas novads, LV-4582
Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Rugāju novads, LV-4577
«Administratīvā ēka», Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592
Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4583
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570
Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572
«Liepukalni», Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585
«Mieriņi», Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580
Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Viļakas novads, LV-4584

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina! 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 atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai oCTA polisei. Par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TiKAi ar bezskaidras naudas maksājumu.

uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706, vai www.vtua.gov.lv.

V

alsts robežsardzes Viļakas pārvaldes Šķilbēnu robežapsardzības nodaļa lūdz vietējos pierobežas,
pierobežas joslas, kā arī citu pašvaldību iedzīvotājus informēt par pamanītiem iespējamajiem pārkāpumiem,
svešām, nepazīstamām personām un
transportlīdzekļiem jebkurā diennakts
laikā pa zemāk norādītajiem tālruņa numuriem vai
rakstot elektroniski uz e-pastu!

Tālruņa 64501909 vai 26306739,

e-pasts: skilbeni.rsn@rs.gov.lv
Par sadarbību un informācijas sniegšanu
anonimitāte garantēta!

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
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Jaunatnes
forums
«Ar skatu
nākotnē»

T

urpinās projekts nr.
VP2020/1.2-8 «Atpakaļ
nākotnē», kā mērķis ir izveidot
jaunatnes politikas plānošanas
dokumentu 2021.–2027. gadam,
kas būs aktuāls visam jaunizveidotajam Balvu novadam, apvienojoties Baltinavas, Balvu, rugāju un Viļakas novadiem.
2021.gada 17. martā notika
jauniešu forums «Ar skatu
nākotnē», kas norisinājās tiešsaistes platformā Zoom un vienoja vairāk kā simts dalībnieku.
Foruma mērķis bija izzināt jauniešu vajadzības, vēlmes un izaicinājumus, lai izprastu esošo
situāciju novados, veicinātu jauniešu saliedētību, sadarbību ar
speciālistiem, organizācijām un
lēmējvaras pārstāvjiem, pats galvenais, lai kopīgi spētu izvirzīt
prioritātes un mērķus jaunā novada jaunatnes jomas darbībā.
Forumā tika diskutēts par
tādām tēmām kā jauniešu līdzdalība, brīvprātīgais darbs, neformālā izglītība, uzņēmējdarbība,
izklaide un sports, kā arī drošība
un dzīves kvalitāte. Foruma laikā
būtiski bija noskaidrot dalībnovadu jaunatnes jomas labās prakses piemērus un izaicinājumus,
lai kopīgi ģenerētu idejas jauniešu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tāpat jaunatnes jomā
iesaistītajiem speciālistiem, deputātiem un organizāciju pārstāvjiem tika dota iespēja iepazīties
ar jaunatnes jomu Latvijā un
Gulbenes novada labās prakses
piemēru neformālās izglītības
organizēšanā. Forums deva iespēju veidot dialogu arī ar lēmējvaras pārstāvjiem, kas ir būtiski,
veidojot redzējumu par jomu, jo
politiķi ir tie, kas pieņems gala
lēmumus reformas jautājumos.
Šobrīd notiek forumā iegūtās
informācijas apkopošana un analīze, ikviens jaunietis un interesents aicināts sazināties ar sava
novada jaunatnes darbiniekiem
un paust savu viedokli un idejas
jaunatnes jomas tālākai attīstībai.
Maija mēnesī notiks jaunatnes
konference, kur tiks apspriests
izveidotais jaunatnes politikas
plānošanas dokuments, ko jūnijā
plānojam iesniegt jaunizveidotā
novada lēmējvarai. Pateicamies
ikvienam par veltīto laiku un dalību forumā!

Sīkāka informācija par foruma rezultātiem un notiekošā projekta aktualitātēm pieejama projekta
Facebook lapā https://www.facebook.com/atpakalnakotne.
Foruma dalībnieku sniegto informāciju apkopoja projekta koordinatore un Viļakas novada jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne
Foto no projekta arhīva

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

Viļakas novadā, iznāk 1 reizi mēnesī. izdevējs: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, lV–4583.
Tirāža: 2001. Bezmaksas. Par raksta saturu atbild tā autors.
Atbildīgā par izdevumu – Terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224. iespiests: SiA «latgales druka», rēzeknē, Baznīcas ielā 28.

