
2021. gada 25. maijs

Viïakas novadâ
Viļakas No Va da doMes iN for MatīVais iz de VUMs

Nr.5 (128)

‚ NOTIKA
Apstiprina pašval dī bas
atbalstītos uzņē mēj -
darbības projektus 

Pagastu nosaukumi ne -
tiks mainīti. Aptaujas
re zultāti 

Muzeju nakts 2021 

Viļakas PII savs logo 

z.s. Kotiņi atver vei kalu
Rekovas dzirnavās 

‚ NOTIKS
Pasniegs Atzinības un
Pateicības rakstus 

Uzspēlē "Trip-Trip" pie -
robežā

Aicinām iesniegt jau-
natnes iniciatīvu projek-
tu pieteikumus 

Notiks glezniecības ple -
nērs "Valdis Bušs 2021" 

Vēlēšanu iecirkņu at -
rašanās vietas 

2

2

5

6

7

4

6

9

5

15

Šajā izdevumā:

Viens gadsimts no mūžības, simts kilometri, simts sekundes – 
tas ir tik maz…

Simts gadi cilvēka dzīvē – tas ir tik daudz…

Un tieši tik daudz, 20. maijā, svinēja Medņevas pagasta iedzī-
votājs Bārtulis Circens.

Dzimis 1921. gada 20. maijā Lodumas ciemā. Annas un Aloiza
ģimenē bija 8 bērni – četri brāļi un četras māsas. 1933. gadā, kad
Bārtulim bija tikai vienpadsmit gadi, mira mamma Anna. Mazs
būdams, kopā ar tēvu visus darbus darījis – malku zāģējis, linus sējis,
sienu pļāvis un ganos gājis. Trīs klases Zaicevas skolā pabeidzis.
Bērnība, jaunība, balles, meitenes un karš… Šis vārds izsaka un pasaka
visu. «Biju pie Aiviekstes, tur, aiz Lubānas. Tur lielgabals tāds bija –

haubice, ko ar zirgiem veda. Neko jau es tur neiemācījos, krieviski
ļoti slikti sapratu, bet attālumu diezgan labi noteicu, viņiem patika
tas, ka labi nosaku attālumu. No Aiviekstes uz Odzienas pagastu,
Tīreļa purvu, Baldoni, Rīgu, Līvbērzi. Šāvieni, sprādzieni, ievainojums.
Aizveda uz Lietuvu, operācija, tad Jelgava, Leņingrada – mēnesis
slimnīcā, tad uz Sarapulu. Tur arī izārstēja līdz galam. Atgriezos
Latvijā. Dienēju līdz četrdesmit sestā gada maijam,» stāsta jubilārs. 

1950. gadā Bārtulis apprecēja Helenu. 1955. gadā piedzima dēls
Al berts. 1958. gadā Bārtulis sāk strādāt par mežsargu kolhozā. 1977.
gadā dzīve apgriezās otrādi – mira dēls Alberts. 

Bija smagi, ļoti smagi. Bet dzīve turpinājās. Visu mūžu smagi strā-
dāts, uzcelta sava māja un saimniecības ēkas, turēti lielāki un mazāki
lopiņi, un, protams, bites, tās Sateku mājās ir bijušas visu laiku. 2014.
gadā mūžībā pavadīta sieviņa Helena. Nu jau septiņi gadi viens pats. 

Mūsu vecaistēvs turas neskatoties ne uz ko. Viņam ir fenomenāla
atmiņa – vectēvs atcerās visu notikumu gadus, mēnešus un pat datu-
mus. Atcerās kāds notikuma dienā bija laiks un kādi cilvēki bija līdzās. 

Viņa dienas aizrit klausoties radio, jo redze vairs nav tik laba, lai
skatītos televizoru. (Jāatvainojas visiem kaimiņiem, ka arī viņiem pie-
nākas klausīties ziņas neskaitāmas reizes dienā (reizēm arī naktīs), jo
radio jāuzgriež skaļāk). Viņš ir lietas kursā par visiem jaunumiem
gan Latvijā, gan pasaulē. Un šie jaunumu viņu ļoti uztrauc – gan kara
darbības, gan Covid-19. Un par visiem notikumiem viņam ir savs
viedoklis.

Pats garšīgākais ēdiens ir saldumi. Tos var ēst gan rītā, gan vakarā.
Toties ar zālēm ir uz Jūs. Vecaistēvs nelieto nevienu aptiekas zāli, bet
uztur sevi formā rītā un vakarā ēdot dzērvenes un dzerot kartupeļu sulu.

2018.gadā gatavojoties Valsts svētkiem Viļakas novadā tika ierak-
stīts video, kurā mūsu cilvēki izteica novēlējumus Latvijai. Un mūsu
«dzeds» (kā mēs viņu saucam) novēlēja:

«Es savos 97 gados novēlu savai Latvijai, savai Latvijas tautai
turpināt ne simts gadus, bet mūžu mūžos dzīvot laimīgiem, stipriem,
veseliem, lai būtu miers un Dieva svētība.»

Arī šodien, 2021. gadā, vecaistēvs ne par ko nesūdzas, tikai lūdz
Dieviņu par visiem, lai nav karš, lai ir miers virs zemes, lai šodienas
slimība atkāpjas. 

Un šīs ir tikai pārdesmit rindas no 100 gadiem. Ikdienā mēs uzklau-
sām pārsimts stāstus par ļoti smagu un tomēr dažādiem notikumiem
piepildītu dzīvi. 

Ir vērts padomāt pirms par kaut ko sūdzamies – vai tiešām ir tik
slikti…

Sandra Ločmele

Medņevas pagasta iedzīvotājam
Bārtulim Circenam-100
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l Domes sēžu lēmumi

29. aprīlī notika Viļakas novada domes sēde, kurā deputāti izskatīja un pieņēma
63 lēmumus.

Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apstiprināšanu
Deputāti nolēma:
1. Apstiprināt neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu gadā saskaņā ar neatkarīga

vērtētāja noteikto tirgus vērtību.
2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā

īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «DZIETI» noteiktā neapbūvētu zemesgabalu
tirgus vērtība un nomas maksa gadā uz 2021. gadu:

Par tamāras Locānes atbrīvošanu no iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja amata

Pieņēma lēmumu atbrīvot Tamāru Locāni no Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amata.

Par grozījumiem iepirkumu komisijas sastāvā
Deputāti nolēma ievēlēt  Daci Dzērvi Iepirkumu komisijā priekšsēdētāja amatā.

Par  rekavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 
Apstiprināja Rekavas vidusskolas nolikumu. Ar nolikumu var iepazīties Viļakas

novada domes mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/2021.gada
protokoli un audio ieraksti.

Par  rekavas vidusskolas attīstības plāna2021./2022.m.g .-
2023./2024.m.g. apstiprināšanu 

Apstiprināja Rekavas vidusskolas attīstības plānu 2021./2022.m.g .- 2023./2024.m.g.
Ar attīstības plānu var iepazīties Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes/2021.gada protokoli un audio ieraksti.

Par  debitoru parādu dzēšanu
Deputāti nolēma:
1. Pamatojoties uz informāciju no Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datu

bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu un faktu, ka nav iespējams parādu piedzīt
no mantiniekiem, atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no uzskaites parādniekus par komu-
nālajiem pakalpojumiem ar parādu kopējo summu uz 2021.gada 31. martu EUR 4407,25
apjomā šādām personām saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

2. Sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību pamatojoties uz Civillikuma ceturtās
daļas 1895.pantu, atzīt par bezcerīgiem debitoriem un norakstīt no bilances parādus par
komunālajiem pakalpojumiem ar parādu kopējo summu uz 2021. gada 31. martu EUR
3521.32 apjomā šādām personām saskaņā ar lēmuma 2. pielikumu.

3. Uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt debitoru parādu norakstīšanu, izslē-
dzot tos no Viļakas novada domes grāmatvedības uzkrājumu saraksta.

4. Kontroli par  lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei T. Locānei.

Par finansējuma piešķiršanu Viļakas sociālās aprūpes centram
Nolēma:
1. Piešķirt  Viļakas sociālās aprūpes centram EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti

euro 00 centi) specializētā transportlīdzekļa Volvo V70 Reģ.Nr.KF9076 remontam.
2. Līdzekļus piešķirt no budžeta naudas līdzekļu atlikuma perioda beigās.
3. Veikt grozījumus 2021.gada 28.janvāra Viļakas novada domes Saistošajos notei-

kumos Nr.3/2021 «Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu».

Par sia «Viļakas veselības aprūpes centrs» 2020. gada 
finanšu pārskata apstiprināšanu

Sēdē nolēma apstiprināt SIA «Viļakas veselības aprūpes centrs», reģistrācijas numurs
Nr.42403025230  2020.gada finanšu pārskatu.

Par inventarizācijas rezultātu apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt 2020. gada inventarizācijas rezultātus Viļakas novada pašvaldībā.

Par Viļakas novada domes  2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt  Viļakas novada domes 2020.gada finanšu pārskatu.
Par īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru un atbrīvošanu no īres maksas
Deputāti nolēma apstiprināt īrniekam kompensējamo izdevumu apmēru – EUR

500,00 euro (pieci simti euro, 00 centi ).
2. Atbrīvot īrnieku  no īres maksas dzīvojamās telpas remonta izdevumu – EUR

500,00 euro apmērā.
Par Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma «Sidrabiņi» ar kadastra numuru

3870 005 0116, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā nodošanu atsavināšanai,
nosacītās cenas apstiprināšanu un piedāvājumu slēgt pirkuma līgumu

Deputāti nolēma: 
1. Atļaut atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, Viļakas novada pašvaldības nekustamo

īpašumu «Sidrabiņi», Aizpurvē, Medņevas pag., Viļakas nov., ar kadastra numuru 
3870 005 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 005 0116,
platībā 7,57 ha (turpmāk – Nekustamais īpašums).

2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 9794,38 (deviņi tūkstoši
septiņi simti deviņdesmit četri eiro, 38 centi), t.sk., Nekustamā īpašuma vērtība – EUR
9700,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti eiro, 0 centi) un vērtēšanas pakalpojuma izdevumi –
EUR 94,38 (deviņdesmit četri euro, 38 centi).

3. Noteikt Nekustamā īpašuma pirkuma samaksas kārtību – ar tūlītēju samaksu pilnā
apmērā pirms pirkuma līguma noslēgšanas.

4. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai nosūtīt fiziskai personai atsavināšanas pazi-
ņojumu, norādot:

4.1. Nekustamā īpašuma adresi, kadastra apzīmējumu, kopējo platību;

apstiprina pašvaldības atbalstītos
uzņēmējdarbības projektus

Viļakas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē, kas notika
2021. gada 29.04.2021, tika pieņemts lēmums, kuri projekti saņems
atbalstu Viļakas novada domes konkursam par finansējuma pie-
šķiršanu topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem
2021.gadā. ar domes sēdes protokolu var iepazīties Viļakas novada
domes tīmekļa vietnē www.vilaka.lv sadaļā domes sēdes – protokols

29.04.2021., Nr.7, 46 &, lēmums Nr.190.

Pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt sekojošus projektus:
1) Nr. 2021-VND-1-02 «Brīvdienu mājas «Vosoras» labiekārtošana», summa

1990.80 Eur.
2) Nr. 2021-VND-1-04 «Dārzeņu lauku kopšanas tehnikas iegāde», summa 1905.75 Eur.
3) Nr. 2021-VND-1-06 «CNC Plazmas iekārta, metālapstrādes griešana», summa

2000.00 Eur.
4) Nr. 2021-VND-1-07 «Velosipēdu restaurācijas un pulverkrāsošanas darbnīca

«Bushma Bikes» izveidošana», summa 1990.00 Eur. 
5) Nr. 2021-VND-1-08 «Cineplace» (latviskais tulkojums Kino vieta), summa

2000.00 Eur.
6) Nr. 2021-VND-1-09 «Formatzāģa iegāde interjera priekšmetu, rotaļlietu un liel-

formāta brīvdabas spēļu ražošanai», summa 1995.00 Eur. 

Trīs atbalstītie projektu realizētāji jau šobrīd ir saimnieciskās darbības veicēji, bet
trīs ir fiziskas personas, kuras reģistrēs saimniecisko darbību pirms līguma par finan-
sējuma saņemšanas ar pašvaldību. Atbalstītie projekti būs jārealizē līdz 2021.gada
30.novembrim. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Pagastu iedzīvotāji saka «nē»
nosaukumu maiņai

Viļakas novada Šķilbēnu pagastā, Medņevas pagastā un Vecumu pagastā līdz
š.g 13. maijam notika šo pagastu iedzīvotāju aptauja. attiecīgi katra pagasta
iedzīvotājiem tika uzdots sekojošs jautājums:

• Vai piekrītat ka Šķilbēnu pagasta nosaukums tiek mainīts uz nosaukumu
Šķilbanu pagasts?

• Vai piekrītat ka Medņevas pagasta nosaukums tiek mainīts uz nosaukumu
Medņovas pagasts?

• Vai piekrītat ka Vecumu pagasta nosaukums tiek mainīts uz nosaukumu Vacumu
pagasts?

Katram pilngadību sasniegušam attiecīgajā pagastā dzīvojošajam iedzīvotājam tika
piegādāta anketa, kurā bija jāatzīmē ar + zīmi, ja piekrīt šādai nosaukuma maiņai
kvadrātiņā pie vārda JĀ, ja nepiekrīt, tad jāatzīmē attiecīgi kvadrātiņā pie vārda NĒ.
Pēc attiecīgās atzīmes izdarīšanas anketa tika ievietota aploksnē un nogādāta pagastu
pārvaldēs. 

Šāds ierosinājums nāca no Valsts Valodas centra, lai vietvārdus, ciema vārdus un
pagasta nosaukumus maksimāli pietuvinātu vietējo iedzīvotāju sarunvalodā lietotajiem
nosaukumiem. 

Aptaujas rezultāti pagastu pārvaldēs:
Šķilbēnu pagasts:
Tika sagatavoti 780 balsošanas komplekti, iedzīvotājiem izsniegti 763 balsošanas

komplekti. Atpakaļ saņemtas 542 aploksnes.
Rezultāti:
Atbilde «PAR» – 139
Atbilde «PRET»  – 396
Griba nav saprotama – 7

Vecumu pagasts:
Sagatavoti 200 balsošanas komplekti, atpakaļ saņemtas 162 aploksnes.
Rezultāti:
Atbilde «Par» – 24, 
Atbilde «Pret» – 137, 
1 bojāta.

Medņevas pagasts:
Sagatavoti 400 balsošanas komplekti, atpakaļ saņemtas 296 aploksnes.
Rezultāti:
Atbilde «Par» – 23;
Atbilde «Pret» – 273;

Balstoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, pagastu nosaukumu maiņa netiks
virzīta.

Informāciju apkopoja: Vispārīgās nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
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5. atsavināšanas cenu – EUR 9794,38 (deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri
eiro, 38 centi), t.sk., Nekustamā īpašuma vērtība – EUR 9700,00 (deviņi tūkstoši septiņi
simti eiro, 0 centi) un vērtēšanas pakalpojuma izdevumi – EUR 94,38 (deviņdesmit
četri euro, 38 centi);

5.1. samaksas kārtību – ar tūlītēju samaksu pirms pirkuma līguma noslēgšanas un
maksāšanas līdzekļus;

5.2. rakstveida atbildes termiņu – 1 (viens) mēnesis no atsavināšanas paziņojuma
nosūtīšanas dienas – izmantot pirmpirkuma tiesības un iegūt īpašumā atsavināmo
Nekustamo īpašumu uz minētajiem nosacījumiem;

5.3. dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai
noslēgtu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu;

5.4. ja persona nenoslēdz līgumu, Viļakas novada dome atceļ lēmumu par Nekustamā
īpašuma nodošanu atsavināšanai;

5.5. citus papildus nosacījumus, kas ir svarīgi, noslēdzot pirkuma līgumu.
6. Pozitīvas atbildes gadījumā, noslēgt pirkuma līgumu par Nekustamā īpašuma

iegādi, apstiprinot fizisku personu par Nekustamā īpašuma pircēju.

Par  bezcerīgo debitoru parādu dzēšanu
Nolēma:
1. Sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību pamatojoties uz Civillikuma ceturtās

da  ļas 1895. pantu, atzīt par bezcerīgiem debitoriem un norakstīt no bilances parādus par
Viļakas mūzikas un mākslas skolas un pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpoju-
miem ar parādu kopējo summu uz 2021. gada 31. martu EUR 672,45 apjomā šādām
personām saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

2. Uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt debitoru parādu norakstīšanu,
izslēdzot tos no Viļakas novada domes grāmatvedības uzkrājumu saraksta.

3. Kontroli par  lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei T.Locānei.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
Nolēma:
1. Pagarināt 2009.gada 30.jūnijā noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.4/10-

2 ar fizisku personu par nedzīvojamo telpu «Ambulances ēka», Rekovas ielā 25, Rekovā,
Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā, platībā 23,4 m2, nomu uz 6 (sešiem) gadiem, sākot no
2021. gada 01. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam.

2. Apstiprināt telpu nomas maksu EUR 0,74 par kvadrātmetru mēnesī (bez PVN).
3. Viena mēneša laikā no šī lemuma pieņemšanas dienas, noslēgt nedzīvojamo telpu

nomas līguma pārjaunojumu.

Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, 
Viļakā, Viļakas novadā, nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoles veida,

sākuma maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Deputāti nolēma:
1. Noteikt Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Viļakā,

Viļakas novadā, būves ar kadastra apzīmējumu 3815 004 007 001 nedzīvojamās telpas,
platībā 77,4 m2, adrese: Pils iela 14, Viļaka, Viļakas novads, nomas tiesības izsoles:

1.1. veidu – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli;
1.2. sākuma maksu – EUR 20,13 par nedzīvojamo telpu nomu mēnesī (bez PVN)

jeb 0,26 EUR/m2;
2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot nedzī-

vojamo telpu nomas tiesību izsoli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Par atklātā projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» nolikuma apstiprināšanu

Nolēma:
1. Apstiprināt atklātā projektu konkursa «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» nolikumu.
2. Uzdot Attīstības plānošanas nodaļai izsludināt atklāto projektu konkursu;
3. Izdot rīkojumu par komisijas izveidi projekta vērtēšanai, balstoties uz 2018.gada

24.oktobrī apstiprināto Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) atklātā projektu konkursa «Priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos» projektu
iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu. 

Ar nolikumu var iepazīties Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes/2021.gada protokoli un audio ieraksti.

Par Valsts kases izsniegto aizdevumu apvienošanu
Nolēma:
1. Lūgt Valsts kasei  apvienot aizdevumus, kuri tika izsniegti Viļakas novada domei

līdz 31.12.2017. g un piemērot Valsts kases noteikto procentu likmi ar  fiksēšanas
periodu  pēc 1 (viena) gada:
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2. Uzdot Viļakas novada finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot un iesniegt
Valsts kasē nepieciešamos dokumentus aizņēmumu apvienošanai.

10. maijā notika ārkārtas sēde, kurā izskatīja un apstiprināja 3 lēmumus:

Par 29.04.2021. lēmuma «Par  finansējuma piešķiršanu  un augstas
gatavības investīciju projekta «Uzņēmējdarbības infrastruktūras

paplašināšana tūrismā un veselības rehabilitācijā Viļakā» iesniegšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai» atcelšanu

Deputāti nolēma:
Atcelt 29.04.2021. lēmumu «Par finansējuma piešķiršanu un augstas gatavības inves-

tīciju projekta «Uzņēmējdarbības infrastruktūras paplašināšana tūrismā un veselības reha-
bilitācijā Viļakā» iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai».

Par  finansējuma piešķiršanu  un augstas gatavības investīciju projekta
«Pakalpojumu paplašināšana veselības rehabilitācijā ziemeļlatgalē»

iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Sēdē nolēma:
1. Iesniegt augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu «Pakalpojumu paplaši-

nāšana  veselības rehabilitācijā Ziemeļlatgalē» izvērtēšanai VARAM ministrijā. Kopējais
nepieciešamais finansējums EUR 1 200 000 ( viens miljons divi simti tūkstoši euro, 00
centi) apmērā.

2. Garantēt, MK noteikumos Nr. 424 «Augstas gatavības pašvaldību investīciju pro-
jektu pieteikšanās, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība»,  noteikto projekta
līdzfinansējumu 15 % apmērā no Viļakas novada domes budžeta. 

Par grozījumiem «Viļakas novada pašvaldības 28.01.2021. saistošajos
noteikumos Nr.3/2021 «Par Viļakas novada pašvaldības 2021.gada budžetu»

Pieņēma Saistošos noteikumus Nr.6/2021 «Grozījumi Viļakas novada pašvaldības
28.01.2021. Saistošajos noteikumos Nr.3/2021 «Par Viļakas novada pašvaldības 2021.
gada budžetu».

Saistošos noteikumus var izlasīt Viļakas novada domes mājas lapā www.vilaka.lv,
sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes/2021. gada protokoli un audio ieraksti.

ar visiem protokolu lēmumiem var iepazīties Viļakas novada domes mājas
lapā www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/domes sēdes/2021. gada protokoli un audio
ieraksti.

kopš Viļakas novada izveidošanās
2009.gadā, tika ieviesta tradīcija – Valsts
svētku priekšvakarā, 17. novembrī, pa -
sniegt novada domes atzinības  un Patei -
cības rakstus mūsu cilvēkiem par  profe -
sionālu ieguldījumu konkrētā jomā.

Diemžēl saistībā ar valstī noteikto ārkār-
tas situāciju 2020. gadā šis pasākums un svi-
nīgais svētku koncerts ar skatītājiem  izpalika.

2020. gadā Viļakas novada domes
atzinības raksts tika piešķirts:

izglītība: Marutai Brokānei par pašaiz-
liedzīgu un atbildīgu darbu izglītības jomā

kultūra: Sandrai Ločmelei par nozī-
mīgu ieguldījumu kultūras attīstībā Viļakas
novadā

sports: Rudītei Zelčai par Viļakas no -
vada pārstāvēšanu pajūgu braukšanas un
rikšošanas sacensībās un Viļakas novada
tēla popularizēšanā

Pašvaldības darbs un nevalstisko
organizāciju darbības joma: 

Zigrīdai Vancānei par kompetentu, ino-
vatīvu un radošu ideju realizāciju un iegul-
dījumu Viļakas novada pašvaldībā

Veselības un sociālā aprūpe:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības

dienesta Viļakas kolektīvam par pašaiz-
liedzīgu darbu Covid-19 pandēmijas seku
likvidēšanā 

«Bior» kolektīvam par cilvēcīgu un pre-

timnākošu attieksmi, un pašaizliedzīgu darbu
Covid - 19 pandēmijas seku likvidēšanā

Pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā:
Daces Vilciņas un Raimonda Vilciņa

audžuģimenei par nesavtīgu mīlestību un
sirds degsmi, atbildīgi pildot audžuģime-
nes pienākumus

Viļakas novada attīstības veicināša-
na un novada tēla popularizēšana:

Mārim Čačkam par Viļakas novada
tēla popularizēšanu, atpazīstamību un
starptautisku kontaktu veidošanu

talantīgākais jaunietis:
Sandim Ločmelim par Viļakas novada

tēla popularizēšanu video materiālos
Uzņēmējdarbība:
Jurim Supem par ieguldījumu uzņē-

mējdarbības  izaugsmē un attīstībā
2020. gadā Viļakas novada domes

Pa teicības raksts tika piešķirts:
Elitai Teilānei par Viļakas novada tēla

popularizēšanu, atpazīstamību un starp-
tautisku kontaktu veidošanu

Mārītei Bukovskai par ieguldījumu
sabiedriskajā darbībā

Virgīnijai Riekstiņai par ilggadēju
darbu publiskajā un skolas bibliotēkā

Inārai Kokorevičai par ilggadēju darbu
Vecumu pagasta pārvaldē

Melitai Martinovai par ilggadēju, god-
prātīgu un apzinīgu darba veikšanu 

Viļakas novada domes atzinības rak-
stu saņems cilvēki,  kuri Covid-19 krīzes
laikā veica pašaizliedzīgu un nesavtīgu
darbu novada aprūpes centros:

• Inesei Vizulei
• Ivetai Korņejevai
• Mārītei Kokorevičai
• Viļakas novada domes Tehniskās

no daļas ko lektīvam
• Alīnai Loginai
• Lienītei Straumei
• Sanitai Lelei
• Sņežanai Košļevai
• Jeļenai Bukovskai
• Lienei Babānei
• Sindijai Loginai
• Daigai Kravalei
• Tatjanai Prancānei
• Innai Nikutaitei
• Anitai Loginai
• Jūlijai Haritonovai
• Ivetai Langovskai
• Ainim Kokorevičam
• Ilonai Koņahinai
• Inesei Petrovskai
• Elvīrai Kokorevičai
• Ilzei Brokānei
• Aivaram Bērziņam
• Ivetai Astreiko
• Tatjanai Baikovai
• Inai Bukšai

• Olgai Bukšai
• Tatjanai Dadžānei
• Svetlanai Dmitrijevai
• Daigai Harkovai
• Asoļai Kalniņai
• Allai Kuiko
• Inesei Loginai
• Nellijai Maderniecei
• Nadeždai Polosinai
• Kristīnai Pumpai
• Ārijai Rudzišai
• Tamārai Semjonovai
• Gunāram Skotkam
• Inesei Slišānei
• Ivitai Zujevai
• Rudītei Slišānei
• Silvijai Slišānei
• Valentinai Slišānei
• Ņinai Somovai
• Sandrai Šaicānei
• Svetlanai Šakinai
• Jeļenai Ūseniecei
• Andai Zarembai
• Ivitai Zujevai
atzinības un Pateicības raksti tiks

pasniegti šī gada 19. jūnijā Viļakas pil-
sētas estrādē, ievērojot valstī noteiktos
tā laika piesardzības pasākumus.

sīkāka informācija sekos Viļakas
novada domes mājas lapā www.vilaka.lv.

Sandra Ločmele, kultūras metodiķe

atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana
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Uzspēlē «trip-trip» pierobežā
Laika posmā no 8. maija līdz 8. jūnijam aicinām Viļakas un Baltinavas iedzīvotājus un novadu

viesus nedaudz savādāk pavadīt savu brīvo laiku un uzspēlēt «trip -trip» pierobežā. tā ir spēle-
paslēpe,  kurā tev jābūt vadītājam. foto detaļās paslēpušies gan populāri, gan mazāk zināmi objekti,
kas ikdienas steigā iespējams palikuši nepamanīti. «trip - trip» spēles laikā dodies atrast pēc iespējas
vairāk paslēpušos objektus, nofotografē tos, kā arī izpildi papildus 5 uzdevumus un tiec pie balvām.

Spēlē var piedalīties gan individuāli, gan ģimene divu mājsaimniecību ietvaros ievērojot valstī noteiktos
epidemioloģiskos ierobežojumus.

Pareizās atbildes ar foto brīvā formā sūti mums uz turisms@vilaka.lv, turisms@baltinava.lv, vai
WhatsApp 28686600 līdz 8. jūnijam.

Sacensību rezultātu prezentēšana un uzvarētāji tiks publicēti interneta mājas www.visitvilaka.lv un
www.baltinava.lv, kā arī facebook kontos @visiitvilaka un @baltinavasnovads 3 darba dienu laikā pēc
spēles norises beigām. Noteikumi pieejami Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv.

ogranizē: Viļakas novada tūrisma speciāliste un Baltinavas novada pašvaldības tūrisma informācijas
konsultante.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada tūrisma speciāliste Inese Matisāne

Šogad visā Latvijā muzeju nakts notika ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus
un pilnvērtīgi nevarēja notikt. Šī gada tēma bija «robežas», ko saprotam gan kā
teritoriālās, kultūras, garīgās un citas robežas. 

Viļakas novada muzejs piedāvāja ikvienam visas dienas garumā apskatīt bijušā
klostera logos apskatīt fotoizstādi «Viļakas novads 2009.–2021». Ir pagājuši 12 gadi
kopš 2009. gada teritoriālās reformas. Viļakas novads laikā no 2009.–2021. gadam ir
ļoti attīstījies, īstenoti daudzi projekti, attīstīta kultūra, infrastruktūra, izglītības un
jauniešu iespējas, esam lepni par sporta un tūrisma sasniegumiem, veidojusies starptautiskā
sadarbība dažādās jomās, uzņēmējdarbība, īpaši jaunie uzņēmēji, auguši sociālās jomas
pakalpojumi.

Ikvienam vai vienai mājsaimniecībai bija iespēja saņemt muzeja ārā teritorijā darba
lapas un pildīt uzdevumus pilsētā, lasot atbildes QR kodos. Bija jāizpilda trīs uzdevumi.
Pirmajā uzdevumā vajadzēja pēc attēla fragmenta sameklēt kādu populāru vietu pilsētā
un sameklēt četru ciparu kombināciju, kas īstenībā bija objekta uzstādīšanas vai izvei-
došanas laiks. Otrajā uzdevumā vajadzēja pētīt Viļakas pilsētas mūsdienu ielas un atrast
QR kodā atbildēs uz jautājumu – kā ielas saucās agrāk. Piemēram, Garnizona iela kādreiz
bijusi – Tirgus, Padomju, Tirdzniecības utt. Trešajā uzdevuma bija kartiņas ar jautājumiem
par Abrenes vēsturi.

Tie, kas bija aizpildījuši darba lapas un iemetuši muzeja kastītē, piedalījās spēles
«Iepazīsti Latviju» izlozē.

Teksts un foto: Viļakas novada muzeja vadītāja Rita Gruševa

Muzeju nakts 2021

kontūru izaicinājums 
«ezis izaicina Viļakā» turpināsies 

No 1. līdz 9. maijam visiem interesentiem bija iespēja iziet,
izskriet, iznūjot vai izbraukt ar velo eža kontūru, kas tapa par
godu Viļakas pilsētas simbolam ezim.

Kopumā piedalījās divas komandas. Paldies komandai «Amazones
un co» – divu ģimeņu sastāvā,  kā arī Ketijas Duļbinskas jauniešu
komandai par dalību. Visi dalībnieki saņēma koka eža medaļas, bet
pārsteiguma balvu ar lauku labumiem no z/s Kotiņi, par precīzāko
eža kontūras izbraukšanu, saņēma «Amazone un co».

Ja arī Jums gribējās iziet, izskriet vai izbraukt eža kontūru, bet vēl
neizdevās, maršruts arī turpmāk būs pieejams

http://www.visitvilaka.lv/marsruti/takas-vilakas-novada/. 
Ja veiksmīgi izpildīsiet uzdevumu, sūtiet bildes un «ekrānšāviņu»

ar kontūru facebook vai whatsapp 28686600 un arī Jūs saņemsiet
savu medaļu no Viļakas novada tūrisma speciālistes, Klostera ielā 1,
iepriekš sazinoties (bildes var sūtīt visas vasaras garumā).

Lai izdodas!
Tekstu sagatavoja: Inese Matisāne un foto «Amazone un co»

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

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

izMekLēJUMi
Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 3,00 EUR
• Bez nosūtījuma – 29,00 EUR
rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.) ar ģimenes ārsta nosūtījumu
• 1 projekcija – 11,00 EUR

PaCieNtieM LŪdzaM Veikt
PierakstU pa tālr. 25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa
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Urrā! Mums ir daudz skaistu logo!
Vēlamies visiem paziņot, ka mums ir daudz skaistu logo!
Logo konkursā piedalījās seši autori ar saviem  pieteikumiem.

Darbi ļoti skaisti un dažādi. Komisija piecu cilvēku sastāvā
vērtēja logo. 

Uzvarēja elīnas sprukules iesniegtais logo – par
tiešumu, kompaktumu un par mūsu galveno vērtību-
bērniem.

Otrā godpilnā vieta tiek piešķirta kristīnei rundzā -
nei par mīļumu, tiešumu un māksliniecisko noformē-
jumu.

Trešā godpilnā vieta Madarai Jeromānei par
domu lidojumu, viedajiem vārdiem un kompaktumu!

Konkursā piedalījās un darbus iesniedza Rutta
Jeromāne, Kristīne Klimoviča, Mareks Šubenieks.

Katrs pieteikums ir citādāks ar savu domu, raksturu,
ar savu mīļumu.

Mīļi pateicamies  par  piedalīšanos!
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Lilita Šnepere

Viļakas Valsts ģimnāzija
iesaistījusies iaC projektā

«Piedalies un veido nākotni!»

izglītības attīstības centrs (iaC) 2021. gada februārī  uzsāka
īstenot projektu «Piedalies un veido nākotni!» Nr. 2021.LV/
NVof/MaC/024/23. 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no
Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Tas risināsies no 2021. gada februāra līdz oktobrim. Šīs IAC organi-
zētās aktivitātes mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību
un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdz-
dalības aktivitātes. Darbošanās procesā tiks iesaistīti vecāko klašu
skolēni, kas ir galvenā projekta mērķauditorija. Ir paredzēts īstenot
daudzveidīgas norises un  aktivitātes, kas pilnveidos dalībnieku zinā-
šanas par pilsonisko sabiedrību, demokrātiju, pilsonisko līdzdalību,
kā arī prasmes kritiski vērtēt informāciju un atbildīgi pieņemt lēmu-
mus. Tiks organizētas diskusijas par vietējā sabiedrībā nozīmīgiem
jautājumiem, partiju priekšvēlēšanu programmu izpēte, tikšanās ar
politiķiem un aktīviem jauniešiem no citiem novadiem, vēlēšanu
rezultātu prognožu spēles, vēlēšanu simulācijas skolās un citas akti-
vitātes. Projekta norises plānotas kombinētā formātā (attālināti un
klātienē), atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.

IAC izsludinātajā konkursā pieteicāmies arī mēs, Viļakas Valsts
ģimnāzija. Esam viena no  14 projekta dalībskolām. Skolas komandā
ir aktīvākie skolas vecāko klašu skolēni, kuru darbu koordinēs sociālo
zinātņu skolotājas Aija Leitena un Evita Zaremba – Krīgere.

Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda ir iesākusi projekta pirmo
posmu. Šobrīd klašu grupās notiek iepazīšanās ar topošā Balvu nova-
da pašvaldību vēlēšanām pieteikto partiju priekšvēlēšanu program-
mām. Īpašu uzmanību jaunieši pievērš problēmjautājumiem, kas skar
jaunatnes politiku un ilgtspējīgu reģiona attīstību. Tiek plānotas tik-
šanās ar vēlēšanu komisijas pārstāvjiem un deputātu kandidātiem,
pašvaldību vēlēšanu rezultātu prognozēšana un pašvaldību vēlēšanu
simulācija. 

Plašāka informācija par projekta norisēm pieejama
http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja  A. Leitena

Viļakas novada dome aicina
biedrības/nodibinājumus, kas
veic darbu ar jaunatni, no
2021.gada 5.maija iesniegt jau-
natnes iniciatīvu projektu pie-
teikumus mācību priekšlaicīgas
pārtraukšanas mazināšanai.
Projekta PuMPurs* ietvaros
tiks atbalstīti jauniešu iniciatī-
vu projekti, lai veicinātu atbal-
sta aktivitātes jauniešu vidū arī
ārpus formālās izglītības.

konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas

mācību pārtraukšanas riska gru-
pas izglītojamo motivāciju turpi-
nāt izglītību un veicināt viņu aktī-
vu līdzdalību ikdienas dzīvē.

• Iesaistīt priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas riska grupas
izglītojamos jauniešu aktivitātēs
un jaunatnes iniciatīvu projektos
ārpus formālās izglītības, nodro-
šinot aktivitāšu pieejamību iespē-
jami tuvu bērnu un jauniešu dzī-
ves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglī -
tības kvalitātes valsts dienests
sadarbībā ar pašvaldībām un
valsts profesionālās izglītības
iestādēm Eiropas Sociālā fonda
projekta «PuMPuRS» ietvaros.

Papildus individuālajam at -
bals tam, ko jau sa ņem skolēni
projekta PuMPuRS ietvaros, tiks
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu
projekti, lai vei cinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus
formālās izglītības.

«PuMPuRS» projekti ir vērsti
uz izglītojamo motivācijas palie-
lināšanu, lai riska grupā esošie
jaunieši nepārtrauktu mācības
priekšlaicīgi, kā arī izglītības tur-
pināšanu un pašu jauniešu aktīvas
līdzdalības veicināšanu ikdienas
dzīvē. Projekta mērķa grupa – vis-
pārējās izglītības iestāžu izglīto-
jamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī
to profesionālās izglītības iestāžu
un vispārējās izglītības iestāžu,
kuras īsteno profesionālās izglītī-
bas programmas, izglītojamie no
1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina,
izplāno un īsteno paši jaunieši.
Projektus var iesniegt jaunatnes
organizācijas, biedrības vai nodi-
binājumi, kas veic darbu ar jau-
natni, arī jauniešu iniciatīvu gru -
pa sadarbībā ar reģistrētu jaunat-
nes organizāciju vai biedrību un
nodibinājumu, kas veic darbu ar

jaunatni. Vienam projektam pie-
ejamais finansējuma apmērs ir
4600 eiro, kas 100 % tiek nodro-
šināts no projekta «PuMPuRS»
līdzekļiem. Katram projektam
tiek piešķirta šī konkrētā summa,
ne vairāk un ne mazāk.

svarīgi! Vēršam jūsu uzma-
nību, ka projekta iesniegumam
obligāti jāpievieno sadarbības
partnera apliecinājums (ja ir pare-
dzēti konkrēti sadarbības partne-
ri) un projekta administrēšanā un
īstenošanā iesaistīto personu CV
(ja iesniegumā norādīti konkrēti
cilvēki). 

Projekti iesniedzami līdz
02.07.2021.                                

rezultātu paziņošanas ter-
miņš – rezultāti tiks paziņoti līdz
30.07.2021.

Plānotais projekta uzsākša-
nas laiks no 16.08.2021. līdz
31.12.2021., projekta ilgums no
3 līdz 18 mēnešiem.

Vairāk informācijas par pro -
jektu: www.pumpurs.lv.

Projektus var iesniegt:
• personīgi  Viļakas novada

domē, 1. stāva 106. kabinetā, Ab -
renes ielā 26, Viļakā, Viļakas no -
vadā, LV-4583, atbilstoši projekta
nolikuma II sadaļai,

• pasta sūtījumā, adresējot Viļa -
kas novada domei,

• elektroniski kā elektronisku
dokumentu uz e-pastu: dome@
vilaka.lv.     

Tālrunis: 64507216.  
E-pasts:  santa.komane@vila-

ka.lv     
*Eiropas Sociālā fonda projekts

Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots
līdz 2022. gada 31. decembrim.
Projekta mērķa grupa ir vispārizglī-
tojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.
klasei, kā arī profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.
Projektu īsteno Izglītības kvalitātes
valsts dienests sadarbībā ar pilsētu
un novadu pašvaldībām un valsts
profesionālās izglītības iestādēm.

ar dokumentiem, informa-
tīvajiem materiāliem var iepa-
zīties Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv

aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas
projektus mācību motivācijas palielināšanai

Baznīcu nakts 2021
iepazīt Baznīcu nakti un Latvijas dievnamus, kā vienu no

arī Neogotikas rūze aicina Viļakas Jēzus sirds romas katoļu
draudze - Guntars skutels, ērģelniece inita raginska.

Šo sestdien, 29. maijā visā Latvijā jau no plkst. 12:00 diev-
nami vērs savas durvis – klātienē un tiešsaistē draudžu
Facebook kontos. arī Viļakas romas katoļu baznīca būs vaļā
visu sestdienu.

Pasākuma vietnē www.baznicunakts.lv publicētajā kartē aici-
nām skatīt baznīcas, kuras pieteikušas savu dalību. Uzklikšķinot
uz papildus informācijas PIE KATRAS no baznīcām, uzzināsi
plānoto pasākuma programmu.

ievērosim valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības notei-
kumus! atbildīgi izvērtēsim iespējas apmeklēt baznīcas klā-
tienē ģimenes lokā vai individuāli. 

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvesta Guntara Skutela aici-
nājums: 

https://www.facebook.com/100000665476995/videos/4396305
890401550/
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izGLītīBa / ak tU aLitātes Viļakas NoVadā

Šajā pusgadā mūsu skolas skolēni piedalījās ļoti
daudzās aktivitātēs, iepazīstot dažādu mūziku kon-
certlekcijās. 5. un 6. klases skolēni noskatījās aiz-
raujošu mūziķa M.Abaroniņa piedāvāto ceļojumu
kino mūzikas vēsturē. Vidusskolēni iepazinās ar
imanta kalniņa mūziku un «Latvijas gadsimts»
programmas dziesmām. 8., 9. un 12.kl. skolēni
uzzināja, kas ir «Sprādziens mūzikā». Tuvojoties
Baltā galdauta svētkiem , skolēni iepazinās ar «
Atmodas dziesmām». Visās koncertlekcijās  to orga-
nizētāji bija padomājuši gan par skaistiem fona
efektiem, gan par interesantu stāstījumu, gan par
skaistām , atbilstošām dziesmām. Visu koncertlek-
ciju beigās bija arī padomāts par atgriezenisko saiti.
Vajadzēja pildīt testus, krustvārdu mīklas un izteikt
savu viedokli par nodarbību. Skolēniem koncer-
tlekcijas patika, viena daļa atzina, ka uzzinājuši
daudz jauna, daži domāja, ka tas bijis labs un inte-
resants jau zināmā atkārtojums.

Sākumskolas skolēni devās tiešsaistes piedzīvo -
jumā skatīties  viena aktiera teātri «Vol.1 antiņš».
Visi bija sajūsmā par to, kā tiek mūsdienīgi izstāstīts
sen senais stāsts par Antiņu. Aktieris savā virtuvē
atdzīvinot dažādus priekšmetus tos pārvēršot par

tēliem, radīja interesantu, aizraujošu un smieklīgu
izrādi. 

Vidusskolēni noskatījās Rēzeknes teātra «Joriks»
izrādi krievu valodā «Puškins ir dzīvs», tā papildinot
savas zināšanas par visiem pazīstamo krievu dzej-
nieku A.Puškinu, un pēc izrādes visi rakstīja eseju.

Maija sākumā 10. klases skolēni skatījās Rē -
zeknes teātra «Joriks» izrādi «Barikādes».

Izrādes laikā četri aktieri jauniešiem saprotamā
sarunvalodā izstāstīja stāstu par to, kas bija barikā-
des, kā jauni cilvēki nokļuva barikādēs, ko tur pie-
dzīvoja. Tas bija jaunu cilvēku redzējums, atmiņas
un emocijas par Latvijai tik svarīgām dienām. Izrādi
papildināja atbilstošas dziesmas. Izrāde bija inte-
resanta un izglītojoša.

Paldies projektam «Latvijas skolas soma» par
doto iespēju arī pandēmijas laikā piedalīties intere-
santos, izglītojošos pasākumos, kas dažādoja sko-
lēnu ikdienu.

A.Koniševa 

attalinātās mācības ir ienesušas lielas izmai-
ņas skolas dzīvē. Ne tikai mācību nodarbības,
bet arī koncertlekcijas, izrādes, koncertuzvedu-
mi,  ko piedāvā projekts «skolas soma»,  vērojām
digitāli,  tiešsaistē.

Marta mēnesī 7.,8., 9. un 11.kl. skolēniem ti-
ka piedāvāta iespēja skatīties muzikālās koncer-
tlekcijas:

«sprādziens mūzikā», kuru sagatavoja Mikus
Abaroniņš. Koncertlekcijā tika apskatīts, kā popu-
lārā mūzika attīstījusies no 1920. līdz 2020. gadam
izzinot, kā mūzika iet roku rokā ar 20. gadsimta
vēstures lielākajiem notikumiem un atspoguļo savu
laikmetu. Programmā skanēja vairākas populārākās
dziesmas no Elvisa Preslija, «Queen», Maikla
Džeksona, «The Beatles», «AC/DC», «ABBA»,
Frenka Sinatras, «The Rolling Stones» u. c. reper-
tuāra. Koncertstāstu papildināja īpaši veidoti video-
materiāli.

«imants kalniņš – 80»  Latviešu slavenajam
komponistam šogad ir astoņdesmitās jubilejas gads,
un speciāli tam ir radīta koncertlekcija, kurā skolēni
varēja iepazīt gan komponista skaistāko mūziku,
gan uzzināt par komponista bagāto mūžu. Koncertā
piedalījās dziedātāja Ieva Sutugova kopā ar Jāņa
Miltiņa vadīto muzikālo grupu.

«atmodas dziesmas. dziesmotā revolūcija»
Koncertlekcija  ir muzikāls stāsts par Latvijas nese-
nās vēstures notikumiem – Trešo atmodu, Dzies -
moto revolūciju un Latvijas neatkarības atjaunoša-
nu, tā palīdzēt iepazīt mūzikas klātbūtnes nozīmi
vēsturiskos notikumos.

Programmā iekļautas nozīmīgākās un simbolis-
kākās atmodas laika dziesmas, kas savijās ar stāstu
par to, kā notika Latvijas neatkarības atgūšana.
Skanēja Zigmāra Liepiņa, Imanta Kalniņa,

Raimonda Paula un Jura Kulakova radītā mūzika.
Koncertstāstu papildināja gan vēsturiski kinokadri,
gan īpaši veidoti videomateriāli. 

Aprīļa mēnesī 3.–6.kl. skolēni vēroja muzikālu
sarunu- video filmiņu «kā no nekā radīt mūziku»
par grupas «Santehniķi» tapšanu un radošo darbību.
Duets «santehniķi» (Elans Pureklis un Emīls
Mangulis) spēlē Latvijā neredzētu instrumentu, kuru
sauc par trubafonu. Instrumenta galvenā sastāvdaļa
ir visparastākās santehnikas caurules, bet «kociņu»
vietā noder pludmales čības. Nodarbības laikā mūzi-
ķi dalījās ar savām zināšanām un pieredzi mūzikas
un šovbiznesa jomā. Dalījās savā pieredzē par savas
idejas realizāciju. Programmas muzikālajā daļā
iekļauti dažādu paaudžu mūzikas hiti, klasikas skaņ-
darbi, kā arī latviešu tautas dziesmas.

Maija mēnesī 1.–6. kl. skolēni vēroja koncer-
tuzvedumu «Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka
par sprīdīti»

Uzvedumā ar skatītajiem satikās divi talantīgi
mūziķi- somu izcelsmes latvietis Marko Ojala, kas
ir akordeona un ģitāras virtuozs, un talantīgā dzie-
dātāja Rūta Dūduma. Ceļojumā apkārt pasaulei
devās Sprīdītis, sastopot dažādu valstu kultūru un
to saikni ar Latvijas vēsturi. Programmā skanēja
ukraiņu, somu, zviedru tautas mūzika, kā arī latviešu
tautas dziesmas un latviešu komponistu Imanta
Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Ivara Vīgnera un citu dzies-
mas.

Viļakas Valsts ģimnāzijas projekta Latvijas
skolas soma 

koordinatore I. Krilova 

Latvijas skolas somas aktivitātes Viļakas Valsts
ģimnāzijā 2020./2021.m.g. 2. semestrī

Rekavas vidusskolas skolēni attālināti apgūst
projekta «Latvijas skolas soma» piedāvāto

izglītojošo kultūras programmu 

rit uz beigām 112.mācību gads skolas pastāvēšanas vēsturē.
saspringts, pārdzīvojumu pilns un, noteikti, nogurdinošs – gri-
bējās satikties, komunicēt, redzēt atklātu acu skatienu. 

Bet pašlaik – kontroldarbi, padarītā apkopošana, tiešsaistes, sarunas
ar skolēniem un vecākiem. Vecāki nenogurstoši rūpējas par bērniem
un sadarbību ar skolotājiem. Lielāko klašu skolēni cītīgi mācās, lai
varētu pretendēt uz ikmēneša sponsoru ziedojumiem, kas tiek piešķirti
par augstiem mācību sasniegumiem. Jau 3 gadus skolēniem ir dota
iespēja tos saņemt, arī tagad – attālinātā mācību procesa laikā. Paldies
SIA «Meliorators-J»! 

Darbs rit pilnā sparā, visās jomās. Mācību priekšmetu pedagogi
vada nodarbības, klašu audzinātāji uztur visciešāko saikni ar skolēnu
ģimenēm. Skolas tehniskais personāls cītīgi strādā, kopjot skolas apkār-
tni, veicot remontu skolas iekštelpās, rūpējoties par pārtikas kuponu un
projekta «Skolas auglis un piens» produktu izsniegšanu bērnu ģimenēm.

Mācību gads pavadīts, pārvarot daudzas grūtības, cīnoties ar neziņu
un nedrošību. Galvenais, ka visu mācību gadu esam mācījušies.
Mācījāmies gan, lieli gan mazi, mācījāmies stundās, kursos, semināros,
tiešsaistes nodarbībās, mācījāmies no citiem un viens no otra, spērām
drosmīgus soļus un dažreiz arī baidījāmies. «Man pietrūka nodarbību
klātienē, jo tā būtu vieglāk saprast», raksta kāds septītklasnieks un
viņam droši vien piekristu lielākā daļa Latvijas skolēnu un skolotāju. 

Tomēr arī šis mācību gads bija ar ko īpašu un patīkamu piepildīts.
Iniciatīvas «Latvijas Skolas soma» dotās iespējas ļāva tikties ar Edgara
Lipora uzburto skaņu pasauli, burvju mākslinieku Daces un Enrico
Pecoli veidoto izrādi, multiplikācijas filmu varoņiem. Vēl gaidāmas
pēdējās aktivitātes un nodarbības kopā ar zinātnisko teātri «Labo -
rotorium». Šogad mūsu skolas vecāko klašu skolēniem biedrība
«Piedzīvojumu gars» piedāvāja darboties projektā «Arhitekts». Tā
galvenā doma – darbošanās caur pieredzes un piedzīvojumu izglītību.
Klātienes tikšanās ierobežojumu dēļ iecerēto apdzīvotās vietas maketa
izveidi kā projekta galarezultātu,  pilnībā vēl neesam sasnieguši. Bet
darbošanos neierastā vidē, neformālā atmosfērā, digitālā «'maketa»'
veidošanu dažādiem paņēmieniem skolēni izmēģināja. Projekta akti-
vitātes vēl solās turpināties arī vasaras mēnešos! 

Skolēni paguva izmēģināt savus spēkus mācību olimpiādēs, kon-
kursos «Cielavas gudrības», «Mana vārdnīciņa» un «Biznesa pasakas»,
arī «»Eiropas eksāmenā». Viduču pamatskola pilnībā izmantoja ESF
izglītības projektu sniegtās iespējas - «PuMPuRs» piedāvāja ne tikai
skolēnu individuālā darba organizēšanu, bet arī pedagogu tālākizglī-
tības seminārus, projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai» ļāva 2 mēnešus izmantot skolotāja palīga Sandras
darbu 1.–4. klasēs. Ir novadīti visi noteiktie valsts diagnosticējošie
pārbaudes darbi.

Īpašus pārdzīvojumus gan mūsu skolēniem, gan skolai bija sagā-
dājuši «Rūķi» ar gadu mijas dāvanām. Un tāpēc mēs zinām – brīnumi
patiesi notiek! 

Taču galvenā atziņa šī gada noslēgumā: attālinātais mācību process
nekad nespēs pilnībā aizstāt klātienes mācības. 

Lai šī vasara ir saules un cerību pilna, ka 1. septembrī visa skolas
saime tiksies skolas zālē!

Direktore Ināra Sokirka

2020./2021. mācību gads
Viduču pamatskolā

13. maijā svinīgi tika at -
vērts z/s kotiņi produkcijas
veikals «rekovas dzirnavās»,
kur turpmāk varēs iegādāties
ne tikai  saimniecībā saražoto,
bet arī pašceptu maizīti no z/s
kotiņi miltiem. 

Veikals atvērts katru 
darba dienu 

no plkst. 13:00 līdz 18:00. 
Maizīti varēs arī iepriekš

pasūtīt tālr. 29132664.
WWW.KOTINUVEIKALS.LV

Tūrisma speciāliste 
Inese Matisāne

Atklāts z/s Kotiņi produkcijas veikals Rekovas dzirnavās 
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Baz NīCas draU džU zi ņas

Pateicoties Viļakas novada do mes
finansiālam atbalstam, nepilnu divu
mēnešu laikā Viļakas romas katoļu
baznīcā ir atjaunota sv. antona vitrā-
ža. Viļakas novada dome projekta īste-
nošanu at balstīja programmā finansē-

jums reliģisko organizāciju un biedrī-
bu/nodibinājumu darbības atbalstam 2021.gadā, pie-
šķirot 3500.00 eur. 

Sv. Antona vitrāža atrodas virs kreisās puses ieejas
durvīm.  Šai vitrāžai nebija tik pat kā saglabājušies krā-
sainie stikla gabaliņi, bija vien nojaušams, ka kādreiz ir
bijušas skaistas, krāsainu stiklu vitrāžas. Krāsainā vitrāža
bija saglabājusies centrālajām ieejas durvīm, to restaurēja
2020.gadā. Pēc tās parauga restaurators ir restaurējis arī
virs sānu durvīm pa kreisi esošo vitrāžu jeb Sv. Antona
vitrāžu. Tā padarot skaistāku kopējo baznīcas ansambli.
Viļakas Romas katoļu baznīca ir viena no apmeklētākajiem
tūrisma objektiem Viļakas novadā.

«No sirds pateicos ikvienam par lūgšanām un finan-
siālo atbalstu. Pateicoties ziedotāju atbalstam tika saziedoti
2000.00 Eur. Kopējās restaurācijas izmaksas ir 5500.00
Eur. Viļakas Romas katoļu baznīcā kreisas puses ieejā ir
ierīkota Sv. Antona kapela. Tajā simboliski atrodas altāris,
lūgšanu soli un Sv. Antona no Padujas svētbilde, taču šī

telpa vairāk kalpo par noliktavu nekā kapela. Viļakas
Romas katoļu baznīcā atrodas Sv. Antona relikvijas. Ar
vārdiem draudze saka, ka, jā, mēs godinām Sv. Antonu,
īpaši, otrdienās pēc Sv. Mises lūdzoties lūgšanas Sv.
Antonam, jā, mēs esam nosaukuši kapelu Sv. Antona
vārdā. Bet reāli kapela nav iekārtota ar atbilstošu nofor-
mējumu, tāpēc šogad, svinot Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu baznīcas 130. konsekrācijas jubileju, vēlētos parādīt
lielāku cieņu arī Sv. Antonam, kura relikvijas glabājās

Viļakas katoļu baznīcā. Esmu ļoti priecīgs, ka restauratoru
firma SIA «Glassica» ir tik operatīvi veikusi vitrāžas res-
taurāciju. Paldies Viļakas novada domei par uzticēšanos,
lai mūsu Ziemeļlatgales pērle atmirdzētu vēl krāšņāk.
Vitrāžu restaurācijas darbus šogad plānojam turpināt,»
pastāstīja un pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prā-
vests Guntars Skutels. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: pr. Guntars Skutels un Vineta Zeltkalne

Viļakas novada domes atbalsts palīdz strādāt ļoti operatīvi

Viļakā, 2020. gada 18. novembrī, patei-
coties Viļakas Romas katoļu draudzes
veiksmīgai sadarbībai ar Viļakas novada
domi, tika atklāts vēsturiskais grāfienes
ceļš.  Leģenda vēstī, ka grāfienes Alinas
Lippe – Lipskas ģimene no Marienhau -
zenas muižas devās pa Parka ielu, pāri
Pušnicas upītes tiltiņam uz Viļakas Romas
katoļu baznīcu, lai baznīcas teritorijā ieietu
pa mazajiem vārtiņiem, kas veda uz ieeju
baznīcā pie altāra. Mazie vārtiņi bija no
koka un satrunējuši. Nav saglabājušies grā-
fienes laika vārtiņi, tāpēc mazos vārtus
atjaunoja vienotā stilā ar baznīcas ansamblī
esošajiem metāla vārtiem. Viļakas Romas
katoļu draudzei laba sadarbība ir izveido-
jusies ar metālkalēju Igoru Trešutinu no
Šķilbēnu pagasta. 

Mazos vārtus no metāla izgatavoja
Igors Trešutins. Metālkalējs izveidoja arī
aizsargbarjeras laternām, kas izvietotas pie
Viļakas Romas katoļu baznīcas. 

«Pateikšos nezināma autora vārdiem:
«Dedzība ir lielākā pasaules vērtība. Tā
spēj paveikt daudz vairāk kā nauda, vara
un ietekme.» Pietiek tikai ar lūgšanu un

dažu cilvēku atbalstu, lai viens projekts
noslēgtos. Paldies par atbalstu! Paldies
Igoram par darbu! Aicinu atbildīgi izturē-

ties pret uzstādītajām laternām, braucot
atpakaļ gaitā stāvlaukumā, lūdzu, spogulī
paskatieties vairāk nekā vienu reizi,» teica

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Jauni mazie vārti vēsturiskajā grāfienes ceļā

Maija lūgšanas
Šogad 2021. gadā klusāk un nema-

nāmāk, individuāli, divatā, ģimenes lokā
vai neliela interesentu grupa pulcējas
pie ciemu, ceļmalu un kapsētu krucifik-
siem, lai dziedātu visskaistākās dziesmas
dieva un dievmātes godam. 

Nacionālais nemateriālā kultūras man-
tojuma centrs 2020. gadā oktobrī Latvijas
nemateriālā kultūras mantojuma vērtību
sarakstā iekļāva «Maija dziedājumi pie
ciemu krustiem Ziemeļlatgalē». Gatavojot
šo pieteikumu, Viļakas novadā 82 cilvēki
apliecināja, ka prot, kopj, uztur un piedalās
maija dziedājumos. Cilvēku sirds darbs ir
pamanīts un novērtēts valsts līmenī. Bet
tikai Dievs redz ikviena cilvēka degsmi,
lūgšanu no sirds un patieso aicinājumu
saglabāt šo katolisko tradīciju.  

Šogad atzīmējam bīskapa Kazimira
Duļbinska 115. dzimšanas dienu. Būdams
vēl students Garīgajā seminārā Kazimirs
Duļbinskis Katoļu Dzeivei rakstīja: «Myusu
zemīte, reizē ar katolicizma ivesšonu ir atva-
lata J. Marijas godībā. Tod pricojames,
Moras zemes barni, ka mums ir duta tik
loba Mote un sevišķi maja mēnesī syutisim
jai sovas pateicības. Steigsimes pi maja
mēneša Karalines na- tikai sivites un barni,
bet vysi, itin vysi: veiriši un sivites, jauni
un vāci, mocati un namocati. Steigsimes
vysi maja mēnesī uz baznīcu pi J. Marijas

oltorim. Pulcesimes vysi, jaukajūs maja
vokorūs, pi kristim, kur skandynosim J.
Marijai par gudu slavas dzismas, litāniju un
lyugsonas. Kruņosim J. Marijas, dabasu un
zemes Karalines oītorus, tālus un bildes ar
skaistim puču vainagim. Darynosim J.
Marijai kruņus gon nu ruzem, gon nu engela
Gabriela vordim, gon nu slavas dzismem
un sevišķi nu lobim dorbim. Sevišķi nu
lobim dorbim soku topec, ka mes cytus kru-
ņus mokām gon darynot, bet ar lobim dor-
bim moz asam pricynojusi myusu Keninini.

Biži atsagoda tai, ka mes nu baznīcas voi
krista uz mojom atsagrisdami vins utru
apmatojam, aprunojam, pat aplomojam un
mojos atnokuši ceļam naidu, meklējam atsa-
ribšonu un t. t. Voi tej ir J. Marijas gudyno-
šona? Litai daridami mes meidam kojom
vysus cyta veida kruņus un nadudam vitas
ni šovos sirdīs, ni mojôs «mira Daritojai»,
topec ari navaram gaidīt svētības sovā dzei-
vē. Ceļsim gudā J. Mariju ar vordim un dor-
bim un iei bvus vvsod ar mums.» /Katoļu
dzeive, Nr.5, 1930./

Pat pēc 90 gadiem cienījamā bīskapa
Kazimira Duļbinska padomi ir aktuāli, arī
mūsdienās esam aicināti tiem sekot. Lai
Dievs svētī cilvēkus, kuri uztur dzīvo šo
tradīciju un dod veselību un spēku vēl dau-
dzus gadus piedalīties maija dziedājumos,
un lai Dievs iededz arvien vairāk cilvēku
sirdīs degsmi pateikties un godāt Dievmāti. 

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Foto: pr. Guntars Skutels 
un Vineta zeltkalne
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Biedrība «Latgales reģiona attīstības aģentūra»
Latgales kultūras programmā ir atbalstījusi Viļakas novada
domes iesniegto projektu Nr. LkP2021/45 «5. starptau -
tiskais glezniecības plenērs «Valdis Bušs 2021»».
Projektam ir piešķirti 3143,00 Eur, projektam līdzfinan-
sējumu nodrošinās Viļakas novada dome. 

Šobrīd starptautiskā glezniecības plenēra žūrija, kurā
darbojās Balvu mākslas skolas direktore Elita Teilāne,
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra direktors Mā ris
Čačka, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra māksli-
nieks Valentīns Petjko, gleznotāja Nimet Keser no
Turcijas, gleznotājs Ričardas Garbačiauskas no Lietuvas
un gleznotāja Giedrė Riškutė no Lietuvas iepazīstas ar
mākslinieku pieteikumiem un portfolio. Ceram, ka Covid-
19 pandēmijas ierobežojumi atļaus jūlijā notikt plenēram,
lai, godinot mākslinieka Valda Buša piemiņu, 22.jūlijā
Viļakas novada muzeja izstāžu zālē atklātu plenēra laikā

tapušo darbu izstādi. Plānots, ka plenērā piedalīsies 6
mākslinieki, ja nebūs iespējams iesaistīt piecus māksli-
niekus no ārvalstīm, tad plenērā piedalīsies vairāki māk-
slinieki no Latvijas. 

Plenērs «Valdis Bušs 2021» tiks organizēts Viļakā,
Viļakas novadā, Ziemeļlat galē, kas ir pazīstama un ar
plašu vēsturi bagāta pilsēta Latvijas austrumos, un tā ir
Latvijas ainavu meistara Valda Buša dzimtā puse. Mākslas
zinātniece Ināra Ņefedova ir rakstījusi, ka «Valdis Bušs
ir no tiem gleznotājiem, kuru daiļradi nesajauksim ar
citiem. Izejpunkts jebkurai gleznai viņam ir dabas tēls –
tādēļ mākslinieku ar krāsu kasi un audeklu vai skiču bloku
var redzēt laukos, pļavmalā, mazpilsētiņas nomalē, cie-
matā. Kompozīciju gan viņš nerada, cieši pieturoties pie
redzētā, jo tas atņemtu radīšanas mirkļa prieku. Valdis
Bušs im provizē, brīvi pārvietojot elementus, taču tā viņam
nav rotaļa: mākslinieks būvē savu darbu kompakti un pār-

domāti izvairās no nejaušībām, no mazsvarīgā, no sev
nevajadzīgā.» Šo brīvības sajūtu, iespēju gleznot brīvā
dabā piedāvājam profesionālajiem māksliniekiem šajā
starptautiskajā plenērā. Tā ir nenovērtējama bagātība, ka
veidojas mākslas darbu kolekcija par Lat vijas ainavu,
gleznota ar ārzemnieku acīm. 

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Vineta
Zeltkalne

Foto: plenēra kuratori Elita Teilāne un Māris
Čačka, Valda Buša ģimene un Valda Buša gleznas

Atbalstu saņem piektais starptautiskais glezniecības plenērs

Baz NīCas draU džU zi ņas / ProJekti 

Aizvadīta tiešsaistes
sezona

Projektā Nr.9.2.4.2/16/i/073 «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā»
2021. gada janvāris – maijs aizvadīts tiešsaistē. Sakarā
ar pandēmijas Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem
nebija iespējams vadīt nodarbības klātienē sporta zālē.
No 20. maija ir dota iespēja ārā nodarbībās piedalīties 20
cilvēkiem.

Šī ir pirmā sezona, kad arī Viļakas novada iedzīvotā-
jiem bija iespējams piedalīties tiešsaistes nodarbībās, vin-
grojot pilates trenenes Lindas Tokarevas – Kušneres vadī-
bā, vingrot dažādākas intensitātes treniņus treneres Ingas
Bleideres nodarbībās un vingrot pieredzējušās treneres
Ilutas Balules vadībā.

«Sākumā bija grūti pierast, jo iznāk, ka es vingroju
viena pati ar datoru, bet pēc tam jau pieradu es un pierada
arī dalībnieces. Ir vingrotājas, kurām patīk vingrot online,
jo nekur nevajag doties, ģērbties, tērēt laiku ceļā uz sporta
zāli. Tas bija ieguvums arī cilvēkiem, kuri nedzīvo Žīguros
un nevar atļauties braukt uz projekta nodarbību Žīguros.
Lielākais mīnuss, ka es kā trenere nevaru pieiet pie katras
vingrotājas un parādīt kā pareizi vingrot konkrēto vingri-
nājumu. Zūd vingrošanas kvalitāte. Taču mēs veiksmīgi
pielāgojāmies situācijai, ir dalībnieces, kurām ļoti patīk
vingrot online režīmā, bet ir sievietes, kurām šis veids

neuzrunā. Ja būs nepieciešams, tad arī nākotnē varu orga-
nizēt nodarbības online,» teica trenere Linda Tokareva –
Kušnere.

Lai labāk saprastu kā jūtās klients, trenere Inga
Bleidere jau 2020.gadā sāka piedalīties DCH Studijas
organizētajās tiešsaistes nodarbībās. «Ir interesanti iejus-
ties klienta jomā. Tā labāk saprotu kā jūtās klients, kad
vingro pie manis. Ieguldīju līdzekļus, lai iegādātos jaudī-
gāku kameru, mikrofonu. Sākumā lietoju par 2 datora
monitorus, jo dalībnieki bija ap 50 – 60 cilvēkiem, lai
sekotu līdzi kā strādā dalībnieki, nācās pārslēgt vairākus
logus. Es biju šokā, ka sākotnēji bija tik liela interese.
Labi, ka sākām vingrošanu tiešsaistē janvārī, jo cilvēki
bija priecīgi par jebkuru iespēju. Ņēmu vērā, ko teica
dalībnieki, lūdzu nevelc melnas bikses un nelieto melnu
paklājiņu, jo attēls saplūst. Ja velku melnas bikses, tad
lietoju gaišu paklājiņu. Ne visi var atstāt kameras, jo ne
visiem dalībniekiem ir tik labs internets. Iestājoties siltā-
kam laikam, citi dalībnieki devas nūjot vai soļot, tad
palika mazāks dalībnieku skaits, bet labāka kvalitāte inter-
netam un vieglāk man pārskatīt un pakoriģēt dalībniekus.
Ir cilvēki, kuriem ļoti patīk vingrot online, īpaši tādiem
no tālienes, piemēram, no Rīgas. Ir cilvēki, kuri nevar
sagaidīt, kad varēs vingrot sporta zālē klātienē. Cilvēki ir
ļoti dažādi. Cerams, ka nākotnē būs iespējams vingrot
klātienē. Domāju, ka, iestājoties tumšajam laikam vakaros,
dalībnieku skaits palielināsies gan klātienē, gan tiešsaistes
treniņā,» pastāstīja trenere Inga Bleidere.

«Sākumā bija ļoti grūti pierast pie nodarbībām tieš-
saistē. Bet pamazām pieradu es pati un arī dalībnieki.
Vingrošanas nodarbības vadīšanai speciāli izvēlējos guļa-
mistabu, lai saprastu, cik liela platība varētu būt dalīb-
niekiem, kādus vingrinājumus varu dod. Kopumā cilvēki
tomēr ir noguruši no datora, īpaši, ja visa diena ir jāpavada
pie datora, tiešsaistes lekcijās un sapulcēs, un vakarā vēl
ir jāvingro pie datora, tad datora vienkārši ir par daudz.
Ir cilvēki, kuri neslēdzās tiešsaistes nodarbībām un ļoti
gaida laiku, kad varēs vingrot pa īstam sporta zālē,» pār-
domas atklāja trenere Iluta Balule.

2021.gada maija mēnesī noslēgsies vingrošanas nodar-
bības pilates tiešsaistē un esam uzsākuši TRX nodarbības
Viļakā ārā laukumā pie Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta
zāles, Pils iela 14. Paldies trenerēm un visiem dalībnie-
kiem, kuri spēja pielāgoties apstākļiem un ceram, ka
nākotnē būs iespējams izmantot jau ierasto vingrošanu
klātienē, kā arī saglabāt vingrošanu tiešsaistē tiem cilvē-
kiem, kuri arī pēc noteikumu atvieglošanas, labprāt tur-
pinātu vingrot tiešsaistē. Vēlam visiem veselību un aici-
nām ikvienu iedzīvotāju katru dienu veltīt kaut vienu
stundu fiziskām aktivitātēm.

Teksts: Vineta Zeltkalne

Kapusvētki Viļakas, Kupravas
un Liepnas Romas katoļu

draudžu kapsētās 2021. gadā
Sestdien, 3. jūlijā Viduču kapos plkst. 14.00                        

olutovas kapos plkst. 16.00 
Sestdien, 10. jūlijā slotukalna kapos plkst. 14.00

Lašku kapos plkst. 16.00
Sestdien, 17. jūlijā  Skandines kapos plkst. 14.00

aizgalīnes kapos plkst. 16.00
Svētdien, 25. jūlijā Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.00,

pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 
Liepnas saidu kapos plkst. 15.00

Svētdien, 1. augustā Viļakas sv. Mateja kapos pēc sv. Mises
baznīcā (ap plkst 12.30)

Sestdien, 7. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00
Sestdien, 21. augustā rejevas kapos plkst. 15.00
Svētdien, 29. augustā Purnavas kapos (Liepnas draudze)

plkst. 15.30
Svētdien, 12. septembrī kudupes kapos (Liepnas draudze)

plkst. 16.00.
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Latgalē turpinās projekta «deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Latgales reģionā (di projekts)» (Nr.9.2.2.1./15/i/005) realizācija. Latgales

plānošanas reģions kopā ar sadarbības partneriem pašvaldībās veido pamatu iekļau-
jošai sabiedrībai, kur bērni, kas šobrīd dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt
ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem (ft), kas dzīvo ģimenē,
varētu saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus savā pašvaldībā. savukārt, cil-
vēki ar garīga rakstura traucējumiem (Grt), atbilstoši savām iespējām un ar spe-
ciālistu atbalstu, varētu izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

DI projekta ietvaros apmaksātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (SBSP)
sniegšana līdz 2020. gada 31. decembrim kopskaitā tika nodrošināta 16 Latgales reģiona
pašvaldībās. Neskatoties uz pandemijas izraisītajām grūtībām, DI projekta realizācija
turpinājās, stabili pieaugot sniegto pakalpojumu skaitam. 

Latgales reģiona bērniem ar ft sniegtie pakalpojumi
No projekta ietvaros izvērtētajiem bērniem ar FT līdz 2020. gada beigām pakalpoju-

mus kopumā bija saņēmuši 287 bērni (unikālās personas) un 141 bērnu likumiskais
pārstāvis (unikālās personas). Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo bērnu skaits
ir Rēzeknes pilsētā (63), Daugavpils pilsētā (57), kā arī Ludzas novadā (26), Balvu
novadā (25) un Daugavpils novadā (23).

Izvērtējot pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās
izvērtēto bērnu ar FT skaitu, novērojams, ka 3 pašvaldībās (Kārsavas novads, Preiļu
novads, Rēzeknes novads) pakalpojumus saņēmuši aptuveni 30%–40% izvērtēto bērnu.
100% izvērtēto bērnu saņēmuši pakalpojumus Riebiņu novadā, savukārt Rēzeknes pilsētā
kopumā pakalpojumus saņēmuši vairāk nekā 100% bērnu. Tas ir izskaidrojams ar to, ka
sociālās aprūpes pakalpojumu var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti DI projekta
ietvaros, bet kuriem izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt vairāk nekā 50% no izvērtētajiem
bērniem. Tikai Aglonas, Zilupes un Vārkavas novada pašvaldībās līdz 2020. gada beigām
bērni ar FT pakalpojumus vēl nebija uzsākuši saņemt.

Kopumā DI projekta ietvaros 257 bērni ir saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumus, 48 bērni saņēmuši sociālās aprūpes pakalpojumus, 7 bērni saņēmuši dienas
aprūpes centra pakalpojums un 15 bērni saņēmuši «atelpas brīža» pakalpojumus. Biežākie
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bijuši: fizioterapija, masāža, reitterapija, kanisterapija. 

sVarīGi! «ateLPas Brīža» pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un
aPrŪPes pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stun-
das nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam – ne vairāk kā
10 stundas nedēļā) bez maksas var saņemt arī tie bērni, kuri nav izvērtēti di projekta
ietvaros, bet kuriem izsniegts Vdeāk atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. 

Latgales reģiona pilngadīgām personām 
ar Grt sniegtie pakalpojumi

No DI projekta ietvaros Latgales reģionā izvērtētajām pilngadīgām personām ar
GRT līdz 2020. gada beigām pakalpojumus kopumā saņēma 121 unikālā persona.
Skaitliski lielākais pakalpojumus saņēmušo personu skaits ir Daugavpils pilsētā (30),
Ludzas novadā (21) un Rēzeknes pilsētā (17).

Salīdzinot pakalpojumus saņēmušo personu skaitu attiecībā pret kopējo pašvaldībās
izvērtēto pilngadīgo personu ar GRT skaitu, novērojams, ka kopumā 3 pašvaldībās
(Dagdas novads, Daugavpils novads, Kārsavas novads) pakalpojumus saņēmuši vairāk
nekā 50% no izvērtētajām personām. Daugavpils pilsētā un Ludzas novadā pakalpojumus
uzsākuši saņemt 45% pieaugušo. Pārējās pašvaldībās pakalpojumus uzsākuši saņemt
20%–40% no izvērtētajām personām. Savukārt 6 pašvaldībās (Aglonas, Baltinavas,
Krāslavas, Rēzeknes, Vārkavas, Zilupes novadi) līdz 2020. gada beigām pilngadīgās
personas ar GRT pakalpojumus vēl nebija uzsākušas saņemt.

DI projekta ietvaros biežāk sniegtie pakalpojumi ir speciālistu individuālās konsul-
tācijas, to kopumā saņēmušas 53 personas. 30 personas apmeklēja dienas aprūpes centrus,
29 personas izmantoja un turpina izmantot specializēto darbnīcu pakalpojumus, bet 18
personas izmanto grupu dzīvokļus, 7 personas iesaistījušas atbalsta grupās, 3 personas
saņem aprūpi mājās, bet viena persona ir izmantojusi ’’atelpas brīža’’ pakalpojumu.

Par DI projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem kopumā salīdzinoši lielākās
summas ir kompensētās Daugavpils, Ludzas, Preiļu un Blavu novadu pašvaldībām, kā
arī Daugavpils un Rēzeknes pilsētām.

Plānotie eraf ieguldījumi Latgales reģionā

sniegtie pakalpojumi 2020. gadā un    
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    n aktualitātes projektā «di Latgalē»
Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu tiek veidota arī sociālo pakal-

pojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai. Plānotie eraf ieguldījumi bērniem ar
ft paredz 92 jaunu vietu izveidošanu Dienas aprūpes centros (DAC) un 231 jaunas
vietas izveidošanu Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centros (SRPC), ka arī 12 jaunu
«Atelpas brīza» pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošanu.

Plānotie eraf ieguldījumi personām ar Grt paredz 186 jaunu vietu izveidošanu
Dienas aprūpes centros (DAC) un 123 jaunu vietu ierīkošanu specializēto darbnīcu
pakalpojumu sniegšanai, ka arī 136 jaunu vietu izveidošanu grupu dzīvokļu pakalpojuma
realizēšanai.

Bērniem, kas palikuši bez vacāku aprūpes, ar ERAF atbalstu arī tiek veidota
sociālo pakalpojumu infrastruktūra DI plāna realizēšanai, kas paredz Ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu (ĢVPP) izveidošanu ar 36 vietām un Jauniešu mājas iekārtošanu
ar 8 vietām.

Latgales reģiona di projekta ietvaros rīkotie pasākumi 
Visa gada garumā DI projekta ietvaros notika sarunu pēcpusdienu cikls «Bērniem

jāaug ģimenē». Pasākumus potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem
organizēja Latgales plānošanas regions, piesaistot biedrību «Muna sāta». 

Kopumā tika organizēti 11 pasākumi visā Latgales reģionā – Rēzeknē, Ludzā, Balvos,
Dagdā, Aglonā, Daugavpils novadā, Krāslavā, Preiļos, Ilūkstē, Kārsavā un Daugavpilī.
Sarunu pēcpusdienu ciklu apmeklēja 73 personas, un tas deva impulsu 12 no tām pie-
teikties un apgūt «5 soļu interaktīvo mācību programmu», kas ir būtisks sagatavošanas
posms topošajām audžuģimenēm un adoptētājiem. Sniedzot aktuālo informāciju un
rādot sabiedrībai labās prakses piemērus, pamazām tiek kliedēti aizspriedumi par ārpus-
ģimenes aprūpes sistēmas bērniem.

Projekta ietvaros 2020. gada decembrī VSAC «Latgale» filiāļu «Krastiņi» un
«Kalupe» darbiniekiem tika organizētas apmācības par pilngadīgu personu ar GRT saga-
tavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Četru dienu online apmācībās piedalījās 25 sociālās
aprūpes centru speciālisti, kuri pozitīvi novērtēja pasākumu norisi.

Arī šogad kopā ar sadarbības partneriem mēs turpinām iesākto darbu, lai SBSP dzī-
vesvietā personām ar invaliditāti, bērniem un bērnu vecākiem kļūtu vēl pieejamāki.

DI projekts tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un SBSP pie-
ejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pār-
stāvjiem. To no 2015. līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma
atbalstu īsteno Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām un valsts sociālās
aprūpes centru «Latgale».

Latvijā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību koordinē Labklājības
ministrija, un to īsteno visā Latvijā – kurzemes, Latgales, Vidzemes, zemgales un
rīgas plānošanas reģionos.

Informāciju sagatavoja: Projekta «DI Latgalē» sabiedrisko attiecību speciāliste
Kristīna Čimbaraite, tālr: 654 40862, e-pasts: kristina.cimbaraite@lpr.gov.lv
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VIĻAKAS PILSĒTĀ
* Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, reali-

zējot kopīgo projektu, tika sakārtota un labiekārtota plud-
male atpūtai un brīvā laika pavadīšanai (no Garni-
zona ielas puses), kur tika ierīkoti volejbola laukumi,
uzstādīti soliņi un galdiņi, uzbūvēta nojumīte un gardero-
bes.

* Noasfaltēts stāvlaukums pie pludmales.
* Sadarbības projekta rezultātā iegādāts un izvietots

apaļās formas dizaina elements ar ūdens pilēm. Apkārt
bruģēts celiņš, apzaļumota  un labiekārtota apkārtne. Pāri
grāvim uzlikts gājēju tiltiņš, kur apmeklētāji var droši
doties uz stāvlaukumu vai  tālāk uz pludmali.

* Šobrīd  teritoriju revitalizācijas, reģenerējot  degra-
dēto teritoriju sakārtošanu, projekta ietvaros, tiek strādāts
pie ezera krasta sakārtošanas no Pils puses, kur tiks izvei-
dots bērnu rotaļu laukums, pieslēguma vietas kempingiem
un mājiņas, kuras būs iespējams iznomāt tuvākiem un
tālākiem pilsētas viesiem un tūristiem; uzbūvēts ceļš un
gājēju celiņi, automašīnu stāvvieta. 

* Latvijas Vides aizsardzības atbalstītā projekta ietva-
ros tika izveidotas koka laipas uz Viļakas ezera salas visā
tā perimetrā.

* Latvijas Vides aizsardzības atbalstītā projekta ietva-
ros tika izstrādāti un apstiprināti Viļakas ezera apsaim-
niekošanas noteikumi un Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumi.

* Latvijas Vides aizsardzības atbalstītā projekta ietva-
ros Viļakas ezerā divas reizes tika ielaisti zivju mazuļi.

* Ziemeļlatgales partnerības atbalstītā un pašvaldības
līdzfinansētā projekta ietvaros pāri ezeram uz salu tika
uzbūvēts pontona tilts un skatu tornis.  Pašvaldība par
saviem līdzekļiem uzbūvēja automašīnu stāvvietu un labie-
kārtoja ezera krastu.

* Ziemeļlatgales partnerības atbalstītā projekta ietvaros
uz salas tika izvietots Marienhauzenas pils makets, kurš
ir brīvi apskatāms apmeklētājiem. Pirms tam tika īstenots
projekts «Viļakas pilsdrupu konservācijas dizaina izstrā-
de» (pils meta izstrāde).

* Pils ielā 15 uz ezeru tika uzbūvēts iebraucamais ceļš
un laukums, kur apgriezties, lai nodrošinātu piebraukšanu
pie ūdens ņemšanas vietas ikvienam, kam tas nepiecie-
šams. Līdztekus ezerā tika ierīkota laivu nobrauktuve –
vieta, kur var iebraukt zvejnieki vai atpūtnieki ar laivu.
Turpat blakus tika sakopta un sakārtota vieta, ierīkoti
pakāpieni piekļūšanai pie avotiņa.

* Realizēts diezgan apjomīgs ūdensvada un kanalizā-
cijas uzlabošanas projekts, uzstādītas jaunas attīrīšanas
iekārtas.

* Energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvaros ar
pašvaldības līdzfinansējumu nosiltināta divstāvu māja
Skolas ielā-3. Nomainīts jums, nosiltināti bēniņi, cokols,
nosiltināta un savesta kārtībā mājas fasāde un ieeja, iztī-
rītas pagrabstāva telpas un nosiltināti to griesti, sakārtoti
kopējie sanitārie mezgli.

* Energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvaros
ar pašvaldības līdzfinansējumu veikta pilnīga renovācija
divstāvu dzīvojamajā mājā Pļavu ielā 2, kur tika nomainīts
jums, nosiltināts cokols un fasāde, nomainīti logi, izre-
montētas iekštelpas, izbūvēti sanitārie mezgli.

* LAD projekta ietvaros ar pašvaldības līdzfinansēju-
mu, bijušās slimnīcas vienstāvu ēka tika pārbūvēta par
Pensionāru saieta un atpūtas centru un arī ierīkotas telpas
Sociālajam dienestam. Tika  veikta pilnīga ārtelpu un
iekštelpu renovācija.

* Piesaistot  Valsts kases aizņēmumu, bijušās slimnīcas
otrā divstāvu ēka tika pārveidota par pansionātu. Iekštelpas
tika izremontētas; tika iegādātas mēbeles, jaunas elek-
tropreces un aprīkojums ikdienas pakalpojumu nodroši-
nāšanai.

* Projekta ietvaros pie pansionāta tika iekārtots augļu
dārzs.

*  Tika saremontēts iebraucamais ceļš uz pansionāta
iekšpagalmu un uzbūvēta neliela grants seguma stāvvieta
automašīnām.  

* Pie Sociālā dienesta ēkas tika izveidota neliela  grants
seguma automašīnu stāvvieta.

* Starp Sociālo dienestu un pansionātu uzbūvēts vie-
nots karogu masts.

* Pie muzeja uzbūvēts karogu masts.
* Pie domes uzbūvēts karogu masts.
* Saremontēta vietējās kultūras pieminekļa ēka

«Morgs». Nomainīts jums, sakārtota piebūve, saremontēts
cokols.

* Realizējot projektu, ar pašvaldības līdzfinansējumu
tika renovēta sabiedriskā pirts. Uzstādīts  jauns apkures
katls, veikts kosmētiskais remonts iekštelpās, nokrāsota
fasāde, nomainīti logi.

* Piesaistot līdzekļus no VARAM ministrijas un no
Valsts kases aizņēmuma, uzbūvēta jauna estrāde un gar-
derobes pašdarbniekiem. Nomainītas virsmas skatītāju
soliņiem, veikti labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi,
izveidots tiltiņš dīķī.

* Uzbūvēta apgaismota strūklaka «LĀSĪTE», uz to
nobruģēts celiņš, pie tiem uzlikti soliņi un atkritumu tver-
tnes, teritorijā veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas
darbi.

* Ar jaunām konstrukcijām papildināts  bērnu rotaļu
laukums.

* LAD projekta ietvaros uzbūvēta strūklaka pilsētas
centrā. Sakārtota, apzaļumota un labiekārtota atpūtas vieta
un laukums ap to.

* Noasfaltēts tirgus laukums.
* Saimnieciskā kārtā izremontētas Viļakas kultūras

nama 2.stāva telpas.
* Energoefektivitātes palielināšanas projekta ietvaros

veikti siltināšanas darbi Viļakas pamatskolas telpās
(nomainīts jumta segums, nosiltināta un nokrāsota ēkas
fasāde, uzstādīta ventilācijas iekārta).

* Tika nomainīts  Viļakas pamatskolas 1. un 2.stāva
grīdas segums gaiteņos un lasītavā, uzbūvēta skatuve,
izremontēti vairāki mācību kabineti.

* Viļakas pamatskolas pagrabtelpā tika sakārtota un
kapitāli izremontēta šautuve. 

* Viļakas Valsts ģimnāzijas dabaszinātņu kabinetu
modernizēšana un aprīkojuma iegāde.

* Viļakas Valsts ģimnāzijas ēdnīcas bloka kapitālais
remonts.

* Apjomīga projekta rezultātā  veikti  Viļakas Valsts
ģimnāzijas renovācijas darbi. Nomainīts jumts,  sakārtota
un nokrāsota fasāde, iekšējo ūdensvada un kanalizācijas
tīklu nomaiņa, siltumapgādes tīklu nomaiņa, iekštelpu
remonts un pārbūve u.c..

* Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles rekonstrukcijas
darbi. Nomainīts jumta segums, nomainīta grīda, salaboti
sanitārie mezgli u.c.. 

* Pie sporta zāles  stadiona teritorijā tika uzbūvēts
hokeja laukums, kurš savu darbību neattaisnoja.

* Saimnieciskā kārtā pie Sporta zāles, noklājot ar
šķembām, uzlabots virsmas segums automašīnu stāvlau-
kumam.

* Labiekārtots un sakārtots skvērs pretī domei.
Nobruģēts centrālais gājēju celiņš, izveidots apgaismo-
jums, uzlikti soliņi un atkritumu tvertnes pie tiem, sakār-
tota Pītera Miglenīka piemiņas vieta.

* Pilsētā tika uzlikti vairāki, no koka veidoti, ziņojumu
dēļi.

* Pa šiem gadiem vairakkārt ir veikti Ebreju kapu
remontdarbi. Uzlikts jauns, baltas krāsas žogs, nobruģēti
celiņi, pārkrāsots un vizuāli restaurēts piemineklis.

* Ebreju vecajos kapos, pie Jaunatnes ielas,  novākti
nederīgi koki un vecie apstādījumi, teritorijai uzlikts žogs.

* Pārrobežu projekta ietvaros saremontēta viena daļa
bijušās klostera ēkas. Šobrīd  būve nodota novada muze-
jam, kur notiek dažādi pasākumi un vērienīgas vietējās
un starptautiskās nozīmes izstādes. Telpās projekta ietvaros
ir iegādāta un uzstādīta mobilā izstāžu iekārta. 

* Izbūvēta siltumtrase no Eržepoles līdz centra katlu
mājai. Iegādāts jauns apkures katls centra katlu mājā.

* Realizējot projektu ar pašvaldības līdzfinansējumu,
tika renovētas poliklīnikas iekštelpas, sakātota apkures
sistēma, saremontēts jumta segums, saremontēti pakāpieni,
cokols, uzbūvēta iebrauktuve invalīdiem,  pie ieejas nobru-
ģēts.

*  LAD projekta ietvaros uzbūvēta piebūve pie polik-
līnikas, - tādējādi, apvienojot Susāju un Viļakas pilsētas
bibliotēkas, šajā piebūvē tika izveidota un mājvietu rada
viena - Viļakas novada bibliotēka.

* Noasfaltēts laukums pie poliklīnikas.
* Veselības projekta ietvaros, izremontētas Neatlieka -

mās medicīniskas palīdzības dienesta telpas un sanitārais
mezgls.

* Auto stāvlaukuma izbūve pie autoostas, pasažieru gai-
dīšanas nojumīte, izveidota vieta izbraukuma tirdzniecībai.

* Kapitāli izremontētas un sakārtotas sabiedriskās
tualetes Balvu ielā pie autoostas un Pļavu ielā.

* Veikti vērienīgi ielu apgaismojuma darbi lielākajā
pilsētas daļā. Nomainīti un  papildus uzlikti apgaismes
stabi, apgaismes lampas nomainītas uz ekonomiski izde-
vīgām LED lampām.

* Saimnieciskajām vajadzībām un ikdienas darbiem
iegādāti jauni traktori, iegādātas automašīnas, zāles pļauj-
mašīnas, krūmgrieži, u. c.. 

* Traktortehnikas, aprīkojuma, materiālu un darbarīku
glabāšanai renovētas un sakārtotas telpas Garnizona ielā
(pie attīrīšanas iekārtām).

* Garāžām uz Abrenes ielas (pretī pirtij) saremontēts
jumts.

Atskatoties uz 12 gados paveikto Viļakā un novadā
Viļakas novads ir pievilcīgs ar skaisto dabu, kultūrvēsturi un darbīgiem ļaudīm. kopumā savu

novadu vērtēju kā aktīvu un pozitīvu. kopš 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas
sākuma vēja spārniem būs aizskrējuši veseli 12 gadi. kādi tie ir bijuši?

Liekot roku uz sirds varu teikt, kad tie ir bijuši spraigi un raženi. strādājot  kopā vadībai un spe-
ciālistiem, paveikts ir ļoti, ļoti daudz. komandai ir liels spēks, komandas godaprātam un darba kvalitātei
ir izšķiroša nozīme. ik gadu visiem kopā ir svarīgi izvērtēt paveikto, - kas ir izdevies, kas - nē, jo tas
dod iespēju nākotnē rīkoties pareizāk un strādāt ražīgāk.

Lielus finanšu līdzekļus esam  ieguldījuši novada infrastruktūras attīstībā. ir renovētas ielas un
ceļi,  pašvaldības ēkas un telpas, veikti uzlabojumi izglītības un kultūras iestādēs un sociālajā infras-
truktūrā.

aktīvi piedalāmies projektos, arī starptautiskajos projektos.
turpina attīstīties arī individuālā darba veicēji un mazie uzņēmēji, jo jau vairākus gadus pašvaldība

budžetā  paredz līdzekļus uzņēmējdarbības projektiem.
arī tūrismam ir būtiska nozīme – gan uzņēmēji, gan pašvaldība strādā pie tā attīstības - vairākus

gadus piedalāmies izstādē «Balttour», turpinām sakārtot un  attīstīt vairākas dabas takas, izveidot
apskates un atpūtas vietas.

Pašvaldībai ir aktīva sadarbība ar novadā esošajiem uzņēmējiem un biedrībām.  Pašvaldība iespēju
robežās, izvērtējot katras biedrības pienesumu novada attīstībai, piedalās to projektu līdzfinansēšanā.

tāpat tika  organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām, organizētas tikšanās ar vairāku nozaru ministriem: Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministru edmundu sprūdžu un Juri Pūci, Labklājības ministru  Uldi auguli, tieslietu  ministru  Jāni  Bordānu u.c, kā arī Valsts prezidentu egilu Levitu,
Latvijas Pašvaldību izpilddirektoriem.  tika organizēta saeimas izbraukuma finanšu un budžeta komisijas sēde, lai klātienē varētu iepazīties ar darbību toreiz vēl
nesakārtotā, darba apstākļiem nepiemērotā  Vientuļu robežkontroles punktā. 

tāpēc  ir gandarījums par kopā paveiktajiem darbiem, jo daudz strādāts gan Viļakas pilsētā, gan katrā pagasta pārvaldē:
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ProJekti 

*  Tika veikts domes ēkas kosmētiskais remonts un
fasādes pārkrāsošana.

* Jauniešu centra izveidošana.  Sākotnēji, projekta
ietvaros, tika veikts Viļakas Valsts ģimnāzijas divu pagrab-
stāva telpu remonts un iegādāts nepieciešamais telpu aprī-
kojums. Vēlāk jauniešu centra vajadzībām tika pielāgotas
bijušās Viļakas mežniecības ēkas Parka ielā, kur iegādāts
un uzstādīts jauns apkures katls, izbūvēti siltumapgādes
mezgli. Jauniešu centrs visus šos gadus nodrošināts ar
materiāltehnisko aprīkojumu.

* Projekta ietvaros pabeigti divi deinstitucionalizācijas(
DI) projekti:

– Renovēta ēka Balvu ielā 10 (sadzīves pakalpojumu
kombināts). Izveidotas dzīvojamās istabiņas cilvēkiem ar
garīgā rakstura traucējumiem. Tiek iegādāts aprīkojums.

– Renovēta  ēka Abrenes ielā 9 (centrā ). Izveidots
Dienas centrs cilvēkiem ar invaliditāti un pārējiem, kas
vēlēsies to apmeklēt.

* Izbūvēts «Grāfienes tiltiņš» pāri Pušņicas upītei,
tālāk savienots ar  gājēju celiņu, kurš ved līdz autobusu
pieturai iepretim Viļakas katoļu baznīcai. No budžeta
līdzekļiem tika izgatavoti un uzstādīti «Ziedu rati», bet
no saziedotajiem līdzekļiem  pie tiltiņa uzstādīts dekora-
tīvais, metāla kaluma «Jaunlaulāto koks», kuru, lai tajā
pieslēgtu simbolisko mīlestības atslēgu,  bieži vien izmanto
jaunlaulātie pāri pēc laulību reģistrācijas baznīcā.

* Tāpat palīdzība tika sniegta Viļakas Vissvētās Jēzus
Sirds Romas katoļu baznīcai, izbūvējot Grāfienes vēstu-
risko celiņu ar vēsturisko bruģi no mazajiem baznīcas
vārtiņiem uz pansionāta pusi.

* Palīdzība sniegta Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcai, līdzfinansējot projektus baznīcas
vitrāžu nomaiņai un ērģeļu restaurācijai.

* Viļakas pirmsskolas izglītības iestādei saimnieciskā
kārtā pārbūvēta piebūvīte pie ēkas un   izremontētas telpas,
grupiņas un sanitārie mezgli.

* Ar jaunām konstrukcijām papildināts Viļakas pirm-
sskolas izglītības iestādes rotaļu laukums.

* Saimnieciskā kārtā par budžeta līdzekļiem izremon-
tēta bijusī pasta ēka Tautas ielā, kur tika izveidots dzīvo-
jamais fonds – dzīvokļi.

* Saimnieciskā kārtā, apgūstot budžeta līdzekļus, tiek
remontēts pašvaldības dzīvojamais fonds pilsētā.

* Latvijas vides aizsardzības fonda  atbalstītā projekta
ietvaros  Viļakas ezera apsekošanai iegādāta motorlaiva.

* Latvijas-Krievijas pārrobežu attīstības programmas
ietvaros ir uzsākta zaļā ceļa velo informācijas  ēkas 
(pie Sporta zāles) rekonstrukcija (ēkā tiek ievilkta elek-
trība, izveidots e-velosipēdu uzlādes punkts, tiek ierī-
kots sanitārais mezgls un dušas, nomainīts jumta se-
gums). Plānots ēkas rekonstruēto daļu nodot nomā uzņē-
mumam, kurš nodrošinās velosipēdu remontu un tehnisko
apkopi.

* Green Palette projekta ietvaros sakārtotas ūdens
ņemšanas vietas ugunsdrošības nodrošināšanai.

* Projekta «Meža dienas» ietvaros pilsētas teritorijā
veikti labiekārtošanas un  apzaļumošanas darbi.

*  Pilsētas iedzīvotājiem ir iespējams piedalīties
Veselības  veicināšanas projekta aktivitātēs pilsētas teri-
torijā.

* Baznīcas ielā uzstādīts piemineklis-stēla «Par
Latviju», ap to bruģēts laukums un gājēju celiņš.

* Apstiprinātā budžeta ietvaros tiek uzturētas un sakop-
tas piemiņas vietas un pieminekļi, Miera kapi un
Pareizticīgos kapsēta Eržepolē.

* Miera kapos uzstādīts krusts, nobruģēts celiņš līdz
krustam.

* Gājēju celiņu izbūve: Pils ielā, Pļavu ielā, Tautas
ielā, Sporta ielā, Garnizona ielā, Liepnas ielā.

* Noasfaltētas ielas:
Eržepoles iela, Tautas iela līdz krustojumam ar

Baznīcas ielu, Baznīcas iela no krustojuma ar Parka ielu
līdz krustojumam ar Tautas ielu, Garnizona iela, Zemnieku
iela, Dzirnavu iela līdz krustojumam ar Zemnieku ielu,
Sporta iela no krustojuma ar Liepnas ielu līdz krustojumam
ar Garnizona ielu.

* Divkāršā virsmas apstrāde Viļakas pilsētas ielās:
Ostratu iela līdz krustojumam ar Baznīcas ielu,

Baznīcas iela no krustojuma ar Tautas ielu līdz ielas bei-
gām, Parka iela, Jaunatnes iela līdz krustojumam ar Parka
ielu, Pļavu iela, Jāņu iela, Smilšu iela, Gaismas iela, Saules
iela, apbraucamais ceļš pie katoļu baznīcas.

Šobrīd noslēgti līgumi un tiks uzsākta dubultā virsmas
apstrāde šādās Viļakas pilsētas ielās:

Dārzu ielā, Jaunatnes ielā no krustojuma ar Parka ielu
līdz ielas beigām Smilšu ielai, Krasta ielā, Kļavu ielā,
Ostratu ielā no krustojuma ar Baznīcas ielu līdz pilsētas
robežai, Tautas ielā no krustojuma ar Baznīcas ielu līdz
pilsētas robežai, Ziedu ielā.

* Pirms ielu asfaltēšanas un divkāršas virsmas apstrā-
des visās ielās notika sakārtošanas darbi (nomainītas caur-
tekas un iztīrīti novadgrāvji, izņemot dažas vietas ,kur
nebija iespējams, jo  pa grāvjiem iebūvēti Latvenergo vai
Lattelekom kabeļi). Uz ielu braucamās daļas tika iestrādāta
drupinātā grants.

* A/S Latvijas valsts ceļi  pārbūvēja  Balvu un Abrenes
ielas  pilsētā, uzbūvēja gājēju celiņus un sakārtoja virsze-
mes ūdens kanalizāciju.

* A/S Latvijas valsts ceļi  līdz Valsts robežai Vientuļos
atjaunoja ceļa segumu.

* A/S Latvijas valsts ceļi pārbūvēja autoceļu Viļaka-
Kārsava veica ceļa pārbūvi.

* A/S Latvijas valsts ceļi pārbūvēja autoceļu Čilipīne
– Upīte.

* /S Latvijas valsts ceļi veica divkāršo virsmas apstrādi
uz autoceļa Viļaka –Žīguri.

* A/S Latvijas Valsts ceļi veica autoceļa Balvi –Viļaka
posma no Stompakiem-līdz Keišu kalnam pārbūvi.

* Valsts nekustamie īpašumi realizēja vērienīgu pro-
jektu, uzbūvējot Vientuļu robežkontroles punktu.

* Uzņēmējs Raimonds Slišāns atvēra degvielas uzpil-
des staciju pilsētā.

* Uzņēmējs Ēvalds  Abdulajevs atvēra veikalu
MAKSS.

* Bijušā Gastronoma telpās tika atvērta šūšanas darbnīca.

SUSĀJU PAGASTS
* Projekta ietvaros kultūrvēsturiskajā lauku sētā

«Vēršukalns»  uzbūvēta  nojume vēsturiskā lauksaimnie-
cības inventāra glabāšanai.

* No pašvaldībai piederošā meža tika sagatavoti kok-
materiāli un, apgūstot budžeta līdzekļus, uzbūvēta lauku
pirtiņa un jauns žogs.

* LAD projekta ietvaros saremontēts ceļš Klāni-
Gruzdova-Plešova 8,2 km garumā (grāvju tīrīšana, kur
nepieciešams rakšana no jauna, caurteku nomainīšana,
braucamās daļas seguma pastiprināšana ar granti). 

* LEADER projekta ietvaros un sadarbībā ar Latvijas
Valsts mežiem un Reģionālo vides pārvaldi izveidota taka
uz Stompaku purvu uz Nacionālo partizānu mītnēm.
Uzstādīti  informācijas stendi, ceļa zīmes, tūrisma mājiņa,
soliņi atpūtai, u.c..

* Sadarbībā ar novada muzeju tika realizēta projekta
«Tepenīcas aplis» izveide.

* Saimnieciskā kārtā apstiprinātā budžeta ietvaros tiek
uzturēta un sakārtota  kapsēta.

* Iegādāta automašīna pārvaldes vadītājam - darba
pienākumu pildīšanai.

* Apstiprinātā budžeta ietvaros  tiek veikti ceļu uztu-
rēšanas darbi visā pagasta  teritorijā. Caurteku tīrīšana un
nomaiņa, grāvmalu tīrīšana un, nepieciešamības gadījumā,
rakšana no jauna, grants iestrāde ceļa braucamajā daļā,
grāvmalu appļaušana, sniega tīrīšana un greiderēšana,
grāvmalu attīrīšana no krūmiem.

* Green Palette projekta ietvaros, sakārtoti ugunsdro-
šībai paredzētie dīķi.

VECUMU PAGASTS
* Ūdensapgādes un kanalizācijas uzlabošanas projekts

Borisovas ciemā.
* Attīrīšanas iekārtu kapitālais remonts.
* Uzbūvēta jauna apgaismojuma līnija uz «Līvānu»

mājām.
* LAD projekta ietvaros uzbūvēta jauna sporta zāle ar

tajā esošiem sanitārajiem mezgliem un dušu.
* Nobruģēts piebraucamais laukums pie sporta zāles.
* LEADER projekta ietvaros nopirkti trenažieri,  sporta

zālē  ierīkota neliela trenažieru zāle.
* Uzbūvēti divi malkas šķūnīši.
* Iegādāta automašīna pārvaldes vadītajam - darba

pienākumu pildīšanai.
* Slēgtās Mežvidu pamatskolas telpas  tika pielāgotas

uzņēmējdarbības uzsākšanai. Iznomājot telpas, tika atvērts
šūšanas cehs, sākotnēji nodrošinātas 47 un pat vairāk
darba vietas.

* Degradēto teritoriju revitalizācijas  projekta ietva-
ros:

– pie Mežvidu skolas tika sakārtots un noasfaltēts
iebraucamais ceļš, sakārtots laukums un novadīti virsze-
mes ūdeņi;

– uz z.s. Ķira Borisovā tika uzbūvēts laukums un noas-
faltēts iebraucamais ceļš.

* Brāļu kapos pieminekļa atjaunošana un teritorijas
labiekārtošana. Restaurēts pats piemineklis un nobruģēts
laukums ap to.

* Sakārtots un nobērts ar granti  iebraucamais ceļš uz
Jaškovas kapiem.

* Apstiprinātā budžeta ietvaros tiek uzturēti un sakopti
Jaškovas kapi (luterāņu) un Rejevas kapi.

* Veikta dižkoku audzes kopšana Jaškovā.
* Pagasta pārvaldei sadarbojoties  ar daudzdzīvokļu

Kārkliņu mājas iedzīvotājiem, tika veikts  mājas jumta
remonts.

* Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu siltume-
nerģijas pakalpojumus daudzdzīvokļu mājas iedzīvotā-
jiem, tiek remontēta katlu māja un iegādāts tehniskais
aprīkojums.

* Atjaunotas margas diviem tiltiem pāri Vjadas upei
uz ceļa uz  Rejevas kapsētu un Gubeņu ciemu.

* LAD projekta ietvaros saremontēts ceļš Ņemecki-
Repkova un Kozīne-Gubeņi-Repkova-Ņemecki.

* Green Palette projekta ietvaros  sakārtoti ugunsdro-
šībai paredzētie dīķi.

* Uzstādīts jauns piemineklis komunisma terora upuru
piemiņai pie Vecumu stacijas. Apkārt piemiņas vietai
uzklāts bruģis un veikta apzaļumošana.

* Veselības veicināšanas projekta ietvaros iedzīvotā-
jiem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs.

MEDŅEVAS PAGASTS
* Projekta ietvaros pie Medņevas Tautas nama uzcelta

piebūve sanitārajiem mezgliem un garderobēm, nomainīts
grīdas segums.

* Tautas namam ierīkots interneta pieslēgums.
* Projekta ietvaros  renovēts tilts pār Kiras upi.
* Caurtekas iebūve pār Kiras upi, nokļūšanai uz

Bordovas ciemu.
* Iegādāts mikroautobuss skolēnu pārvadāšanai, iegā-

dāta vieglās automašīnas piekabe, iegādāts mini traktors.
* Iegādāta automašīna pārvaldes vadītājam - darba

pienākumu veikšanai.
* Apstiprinātā budžeta ietvaros tika remontēta pagasta

pārvaldes fasāde un iekštelpas.
* Projekta ietvaros pie Jauniešu centra «Sauleszieds»

tika izveidota  trenažieru zāle  un iegādāti trenažieri, dator-
tehnika.

* Projekta ietvaros uz Jauniešu centru  tika izbūvēta
siltumtrase, ūdensvads un kanalizācija.

* Projekta ietvaros Jauniešu centra dažādām sporta un
kultūras  aktivitātēm tika uzbūvēta nojumīte.

* Realizēts projekts ūdensapgādes un kanalizācijas
uzlabošanai. Uzbūvētas jaunas attīrīšanas iekārtas. Projekta
ietvaros tika noasfaltēts Liepu mājas pagalms un stāvlau-
kums pie bijušās sadzīves pakalpojumu ēkas.

* Pagasta pārvaldes, Tautas nama un Jauniešu centra
katlu mājai iegādāts jauns apkures granulu katls.

* Viduču pamatskolas katlu mājai iegādāts jauns apku-
res katls.

* Medņevas bērnudārzam iegādāts jauns apkures gra-
nulu katls.

* Viduču pamatskolai tika sakārtoti siltumapgādes
mezgli.

* Viduču pamatskolas ēdamzāles ventilācijas sistēmas
sakārtošana.

* Saimnieciskā kārtā tika veikts ielu apgaismo-
juma kapitālais remonts. Nomainīti līnijai kabeļi un lam-
pas.

* Saimnieciskā kārtā, budžeta līdzekļu ietvaros, uztu-
rētas un sakoptas  septiņas  kapsētas. Izgatavoti un uzstā-
dīti soliņi pie Olutovas, Viduču, Skandīnes, Kozlovas,
Lāšku kapsētām, uzstādītas tualetes. Skandīnes kapos kapu
kopiņām, kurām nav piederīgo, kas tās apkopj, uzlikti
jauni krusti.
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* Apstiprinātā budžeta ietvaros tiek veikti ikdienas
ceļu uzturēšanas darbi (greiderēšana, sniega tīrīšana, grants
uzvešana un iestrāde, grāvmalu appļaušana, caurteku
nomaiņa un tīrīšana, grāvju tīrīšana un, nepieciešamības
gadījumā, jaunu rakšana, aizaugušu grāvju attīrīšana no
krūmiem).

* Uz bijušo Naturālistu staciju Viduču pamatskolā ir
izbūvēta siltumtrase un telpas pieslēgtas skolas centrālajai
apkurei, pievadīts  ūdensvads un kanalizācija, izbūvēti
sanitārie mezgli.

* Katru gadu visām iestādēm pēc nepieciešamības tiek
papildināta materiāltehniskā bāze saimnieciskā darba un
mācību procesa nodrošināšanai: pamatlīdzekļi, inventārs,
materiāli, saimnieciskie  līdzekļi  u.c..

* Green Palette projekta ietvaros, sakārtoti ugunsdro-
šībai paredzētie dīķi.

* Noasfaltēta Mežmalas iela līdz veikalam, tālāk līdz
Medņevas PII «Pasaciņa» un laukums pie PII.

*  Semenovas ciemata centrā izbūvēts gājēju celiņš .
* LAD projekta ietvaros, kur ieguvēji ir uzņēmēji, tika

pārbūvēti divi posmi ceļam Semenova-Loduma-Truļļova-
Bahmatova. Viens posms no Semenovas līdz Lodumas
krustojumam ar ceļu uz Baltalkšņiem; un otrs posms no
Bahmatovas krustojuma līdz krustojumam ar Semenova-
Medņeva. Iztīrīti un izrakti grāvji, nomainītas caurtekas,
arī papildus ieliktas caurtekas, pastiprināts ceļa segums.

* Piesaistot līdzekļus no Valsts kases, ceļa Semenova –
Viduči divi posmi tika nobērti ar drupināto granti.

* Projekta ietvaros Medņevas bibliotēkai tika iegādāti
jauni grāmatu plaukti un bērnu stūrītim sēžammaisi
«Pufi».

* Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātā projekta
ietvaros novada muzeja  darbinieki sadarbībā ar LU
Latvijas Vēstures institūta vadošajiem arheologiem un
novada skolēniem īstenoja projektu «Arheoloģiskā izpēte
Loginu senkapos».

ŽĪGURU PAGASTS
* Ūdensapgādes un kanalizācijas uzlabošanas projekts.
* Energoefektivitātes palielināšanas projekta ietvaros

nosiltināta divstāvu sociālā māja.
* Energoefektivitātes  palielināšanas projekta ietvaros

nosiltināta pamatskolas jaunā  korpusa fasāde, nomainīts
jumts.

* Pamatskola tika pieslēgta kopējai ciemata centrālajai
apkurei.  

* LAD projekta ietvaros no jauna izbūvēts  Žīguru
pamatskolas sporta laukums.

* Estrādē nomainīts skatuves grīdas segums.
* Skolas ielas rekonstrukcija un divkārša virsmas

apstrāde.
* Žīguru PII tika  iekārtotas telpas Jauniešu centra

darbībai.
* Daudzdzīvokļu mājā  viens dzīvoklis pielāgots jau-

niešu darba vajadzībām.
* Daudzdzīvokļu mājā viens dzīvoklis pielāgots  sociā-

lo pakalpojumu vajadzībām.
* Budžeta ietvaros tiek remontēts pašvaldības dzīvo-

jamais fonds.
* Apstiprinātā budžeta ietvaros tiek veikti ielu un ceļu

ikdienas uzturēšanas darbi (sniega tīrīšana, grāvmalu
appļaušana, greiderēšana u. c.).

* Apstiprinātā budžeta ietvaros tiek sakopti un uzturēti
kapi un piemiņas vieta karā kritušajiem.

* Projekta ietvaros tika sakārtots upes krasts - plud-
male. Uzstādīti soliņi, galds, atkritumu konteineri.

* Žīguru pamatskolā izremontēta kāpņu telpa.
* Daļēji izremontēta kultūras nama pagrabtelpa.
* Iegādāta  automašīna pārvaldes vadītājam – darba

pienākumu veikšanai .
* Lai novadītu virszemes ūdeņus un neapplūstu dzī-

vojamās mājas un īpašumi, iespēju robežās ciematā iztīrīti
novadgrāvji un dīķi.

* Ir atjaunots un pārbūvēts ielu apgaismojums Skolas
ielā, Liepnas ielā un Ciemata ielā. Uzliktas LED lampas.

* Izmantojot noņemto Viļakas ielas gājēju ietves bruģi,
saimnieciskā  kārtā izbūvēts gājēju celiņš uz daudzdzī-
vokļu māju Kultūras ielā 3 a.

* Skolas teritorijā uzbūvēts hokeja laukums.
* Izbūvēts un izbetonēts laukums pie katlu mājas šķel-

das nokraušanai un glabāšanai.
* Pārbruģēta Viļakas ielas  gājēju ietve.
* Ar jaunām konstrukcijām papildināts bērnu rotaļu

laukums pie Žīguru PII.
* Iegādāts traktors un sagādāts nepieciešamais inven-

tārs saimnieciskajam darbam.
* Green Palette  projekta ietvaros sakārtoti ugunsdro-

šībai paredzētie dīķi.

KUPRAVAS PAGASTS
* Realizēts ūdens  apgādes un kanalizācijas uzlaboša-

nas projekts ciematā.
* Energoefektivitātes palielināšanas projekta ietvaros

nosiltināta viena daudzdzīvokļu māja  Draudzības ielā 11.
* Saimnieciskā kārtā apstiprinātā budžeta ietvaros

saremontēta un sakārtota katlu māja, uzbūvēta nojume
malkai.

* Ūdensvada kapitālais remonts daudzdzīvokļu mājā.
* Saremontēts viens dzīvoklis feldšerpunkta darbības

nodrošināšanai.
* Pie feldšerpunkta, daudzdzīvokļu mājas galā, tika

nobērts laukums ar granti automašīnu stāvvietām.
* Izremontēts viens dzīvoklis pasta telpām.
* Veikts kosmētiskais remonts bibliotēkā.
* Veikts kosmētiskais remonts pagasta pārvaldes telpās. 
* Saimnieciskā kārtā pagasta pārvaldes ēkai pārbūvēta

siltumtrase.
* Sakarā ar to, ka ir slēgta pamatskola, tad tiek nodro-

šināta sporta zāles darbība pēc nepieciešamības. Tiek pie-
slēgti elektriskie apsildes radiatori.

* Realizējot projektu, novada pirmsākumos tika uzstā-
dīti āra trenažieri.

* Sakārtota atpūtas vieta ciemata centrā pie dīķa.
* Tika iegādāta automašīna darba vajadzībām, bet

vēlāk nodota domes tehniskās nodaļas vajadzībām un
sociālā dienesta vajadzībām.

* Darba kārtībā tiek uzturēta traktortehnika, kas nepie-
ciešama saimnieciskajam darbam.

* Apstiprinātā budžeta ietvaros tiek remontēti dzīvokļi.
* Viens dzīvoklis izremontēts,  un iekārtotas  kopmīt-

nes tipa istabiņas vīriešiem.
* Noasfaltēta Pagalma iela pretim daudzdzīvokļu mājai.
* Saimnieciskā kārtā pārbūvēts ielu apgaismojums.

Nomainītas lampas uz ekonomiskajām LED lampām. 
* Pie daudzdzīvokļu mājām  sakārtotas ieejas.
* Tiek uzturēti un sakopti Brāļu kapi karā kritušajiem

karavīriem.
*  Green Palette projekta ietvaros sakārtoti ugunsdro-

šībai paredzētie dīķi.

ŠĶILBĒNU PAGASTS
* Projekta ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu

pabeigta  Šķilbēnu pagasta Kultūras centra «Rekova»,
pagastmājas un bibliotēkas  būvniecība.  

*  Projekta ietvaros ar pašvaldības līdzfinansējumu
tika pabeigta Šķilbēnu sociālās mājas būvniecība.

* Energoefektivitātes palielināšanas projekta ietvaros
un ar pašvaldības līdzfinansējumu, vērienīgi darbi tika
ieguldīti Rekavas vidusskolas ēku sakārtošanā. Pamatu,
cokola un fasādes siltināšana. Siltināts jumta pārsegums,
uzstādīta zibensaizsardzība, internāta korpusam apkures
sistēmas nomaiņa, nomainītas apgaismojuma lampas, sil-
tumtrase uz sporta zāli.

* Rekavas vidusskolas ēdināšanas bloka kapitālais
remonts.

* Sakārtota Rekavas vidusskolas centrālā ieeja skolā,
pagalms.

* Projekta ietvaros tika veikts Rekavas vidusskolas
vēstures un senlietu muzeja remonts, vēlāk pārcelts uz
bibliotēkas telpām, kuras arī tika kosmētiski izremontē-
tas.

* Saimnieciskā kārtā tika saremontētas garderobes,
internāta telpas, PII grupiņas un koridors.

* Tā kā bibliotēka tika pārcelta uz jaunu ēku, tad  vienā
no tās telpām, to kosmētiski izremontējot, izveidota atpūtas
istaba pirmskolas bērniem.

* Projekta ietvaros tika veikta Rekavas vidusskolas
dabaszinātņu kabinetu modernizēšana un aprīkojuma iegā-
de.

* Asfaltseguma atjaunošana Skolas ielā ( uz skolu un
kultūras centru.)

* Nobruģēts stāvlaukums pie Kultūras centra.
* Rekovas ciemā  tika atjaunots Bērzu ielas asfaltbe-

tona segums un gājēju celiņš.
* Bērzu ielā ierīkots apgaismojums.
* Realizēts ūdensapgādes projekts Šķilbēnu ciematā.
* Slēpošanas trasei Balkanos izveidots apgaismojums.
* Saimnieciskā kārtā ievilkts elektrības kabelis līdz

estrādei -skatuvei.
* LEADER projekta ietvaros izbūvēts tenisa laukums

Balkanos.
* Projekta ietvaros izbūvēta katlu māja un mājā izvei-

dota centrālā apkure.
* Ar jaunām konstrukcijām papildināts Rekavas vidus-

skolas rotaļu laukums. Bērnu drošībai apkārt rotaļu lau-
kumam uzstādīts žogs.

* Apstiprinātā budžeta ietvaros tiek sakopti un uzturēti
Brāļu kapi karā kritušajiem karavīriem.

* Sabiedriskajam darbiniekam, mediķim-feldšerim
Aloizam Kikučam tika atjaunota piemiņas vieta Čilipīnes
kapos.

* Green Palette projekta ietvaros tika atjaunotas ūdens
ņemšanas vietas Upītē un Šķilbēnos, kuras paredzētas
ugunsdrošībai.

* Projekta ietvaros tika  sakārtotas dabas  taka Stiglavas
gravā. Tika atjaunotas kāpnes, uzstādītas informatīvās
zīmes un norādes, informatīvie stendi.

* Sadarbībā ar dabas aizsardzības  Latgales reģionālo
pārvaldi tika organizētas Stiglovas straujteču kopšanas
talkas.

* Projekta ietvaros tika nomainīts jumta segums Upītes
Tautas namam.

* Upītes centrā tika uzbūvēta ielas apgaismojuma lī-
nija.

* Degradēto teritoriju revitalizācijas projekta ietvaros
tiks uzsākta angāra celtniecība Šķilbēnu ciematā. Pēc būv-
niecības angārs tiks iznomāts uzņēmējiem.

* Izmantojot Valsts kases aizņēmumu  un pašvaldības
līdzfinansējumu,  tika saremontēti sekojoši ceļi: Upīte-
Ivanovka-Borisova posmā no 0.00-1.050 km; Pakašova-
Stabļeva posmā no  0.63-1.249 km.

* Dīķa ielai Šķilbēnu ciematā no 0.00-0.710 km un
Alejas ielai  tika veikta divkārša virsmas apstrāde.

* LAD projekta ietvaros  realizēts grants seguma ceļa
Upīte-Nikolajevka pārbūve un Plešova-Siševa pārbūve.

* Šķilbēnu ciemā tika pagarināts jau esošais dīķis un
izveidota neliela peldvieta.

* Uzņēmējdarbības attīstības projekta ietvaros tika
uzbūvēts laukums Dubļovas ciemā un laukums un noas-
faltēta Darbnīcu  iela Šķilbēnos. Laukumi tiks nodoti izso-
lē uzņēmējiem.

* LMT projekta ietvaros  Upītē sakopta un labiekārtota
peldvieta.

* Sakārtota vietējā kultūras pieminekļa – Rekavas
ambulances ēka – fasāde.

Pašvaldības darbā  visaugstāk vērtēju savstarpējo cieņu  un sadarbību, profesionalitāti. strādājot pašvaldībā ir jānoliek malā piederība partijai un personīgās
ambīcijas. Jāstrādā ir no sirds un visiem kopā. 

Pozitīvas emocijas rada paveiktie darbi, bet vēl lielāku prieku rada apkārtējo apmierinātība un prieks par paveikto.           
Noslēgumā prātā ienāca bijušās, ilggadējās  Viduču pamatskolas skolotājas, triju zvaigžņu ordeņa kavaliere, nu jau mūžībā aizgājušās  devgasijas aleksandrovas

vārdi vienā no novada avīzītēm: «ko dāvināt tev, mans dzimtais Viļakas novads, par mums pensionāriem sagādāto ceļojuma prieku?» Un atbilde bija skaidra: «Viss,
kas mums ir, ir tevis dots. es nopīšu vainagu no tām puķēm, kas augušas manu plaukstu siltumā un nolikšu to tev».     

Zigrīda Vancāne –bijusī Viļakas novada domes izpilddirektore
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iedzīVotāJU ziNāŠaNai

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS SESTDIEN, 2021. GADA 5. JŪNIJĀ, no plkst.7.00 līdz 20.00
Katrs vēlētājs varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību

Vēlēšanu apgabals – Balvu novads (Balvu novads, Viļakas novads, Rugāju novads, Baltinavas novads)

BALVU NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKŅU ATRAŠANĀS VIETAS 

VĒLĒŠANU IECIRKŅU DARBA LAIKI
31. MAIJĀ PLKST. 16.00-20.00 1. IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA
1. JŪNIJĀ PLKST. 9.00-13.00
2. JŪNIJĀ PLKST.16.00-20.00
3. JŪNIJĀ PLKST. 9.00-16.00 2. IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA
4. JŪNIJĀ PLKST.13.00-20.00 3. IEPRIEKŠĒJĀS BALSOŠANAS DIENA
5. JŪNIJĀ PLKST. 7.00-20.00 VISPĀRĒJĀ VĒLĒŠANU DIENA

APVIENOTĀ BALVU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS KONTAKTINFORMĀCIJA
BrīVīBas ieLa 46a, BaLVi, BaLVU NoVads, LV-4501

KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS IVARS LOGINS  tel.29 118 683, e-pasts ivars.logins@llkc.lv
KOMISIJAS SEKRETĀRE ILONA BLŪMA  tel. 26 196 412, e-pasts ilona.bluma@balvi.lv
KOMISIJAS DATORSPECIĀLISTS DAINA TUTIŅA tel. 29 168 237, e-pasts daina_t@inbox.lv
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Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. 
ti rāža: 2001. Bez mak sas. Par raksta saturu atbild tā autors. 

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

LatViJas rePUBLikas NeatkarīBas atJaUNoŠaNas dieNas atzīMēŠaNa Viļakā foto rePortāža

Foto: Mareks Šubenieks
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