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Š. g. 21. augustā Viļakas
novada domē Latvijas Valsts
Radio un televīzijas centrs (tur-
pmāk LVRTVC) organizēja
tikšanos ar uzņēmējiem, Viļa -
kas novada iedzīvotājiem. Tieš -
raidi rādot Face book par uzņē-
muma veikumu un izaicināju-
miem Latgalē.

Latvijas pierobežā top divu
jaunu apraides mastu būvniecība.
Viens Krāslavas novada Skaistā,
otrs Viļakas novada Medņevas
pagasta Aizpurvē. 

Uzsākot prezentāciju par Lat -
vijas Valsts Radio un televīzijas
centru, valdes loceklis Mariss
Mežgals: «Mums valstī rūp katrs
iedzīvotājs. Eiropā katru dienu
uzbūvē daudz mastu. Pašlaik top
divi Latvijas pierobežā. Šie ir
būtiski notikumi, kas iezīmē Lat -
vijas valsts robežas sākumu.»

Viļakas novada izglītības iestādes aicina savus izglītojamos, vecākus un ciemiņus 
uz pirmās mācību dienas svinībām 2019. gada 2. septembrī

Rekavas vidusskola plkst. 9.00 Viduču pamatskola plkst. 9.00
Viļakas pamatskola plkst. 9.00 Žīguru pamatskola plkst. 9.30
Viļakas Valsts ģimnāzija  plkst. 9.00 – klases stunda; plkst. 10.00 – svinīgā līnija
Žīguru pamastkola plkst. 9.30 skolas Mazaja zālē
Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa» plkst. 10.00
Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde plkst. 9.00
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā un skolas bāzes skolās svinīgais pasākums 
pēc treneru grafika.
Viļakas Mūzikas un mākslas skola: tikšanās ar pedagogiem mācību gadu uzsākot 

2. septembrī plkst. 11.00  Viļakas MMS Aktu zālē (2. stāvā); 5. septembrī plkst. 14.00  Žīguru KN;
5. septembrī plkst. 13.30  Viduču pamatskolā; 4. septembrī plkst. 14.00  Rekavas vidusskolā

Mīļie skolotāji, mūsu talantīgie bērni un jaunieši, viedie un  atbildīgie vecāki,
Viļakas novada domes vārdā sveicu Jūs ar jaunā mācību  gada sākumu! 
Es novēlu Jums pacietību, izturību, drosmi un neatlaidību  jauniem atklājumiem, jaunām

kopīgām uzvarām un sasniegumiem, jaunām  zināšanām un centieniem. Novēlu, lai Jums
būtu jautri un viegli  mācīties, kā arī atrast laiku pilnveidot sevi visās dzīves jomās. 

Veiksmi, labu garastāvokli, dzīvespriecīgu 
un pozitīvu visu jauno mācību gadu!

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

v   v  v
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Viļakas no vadā 2019. gada augusts

akTuaLiTāTeS ViļakaS NoVada doMē

l Viļa kas no va da do mes sē des lēmu mi

Š. g. 24. jūlijā notika ārkārtas sēde, kurā tika pieņemti divi lēmumi: 

Lēmums Nr. 227
Viļakas novada dome NOLEMJ:

1. Izbeigt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks», reģistrācijas
Nr.42403013299, darbību.

2. Noteikt, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks» likvidāciju
veic valdes loceklis Ainārs Milaknis, p.k. ***.

3. Noteikt atlīdzību likvidatoram EUR 640 mēnesī līdz 31.08.2019. un EUR 320
mēnesī pēc 01.09.2019. 

4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks» likvidatoram Aināram
Milaknim triju darbdienu laikā iesniegt pieteikumu par kapitālsabiedrības darbības
izbeigšanu un tās likvidāciju ierakstīšanai komercreģistrā.

5. Likvidatoram Aināram Milaknim Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas
namsaimnieks» likvidāciju veikt atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitāl-
sabiedrības pārvaldības likuma un Komerclikuma normām.

6. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam Sergejam Mak si -
movam.

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmums Nr. 228
Viļakas novada dome NOLEMJ:

1. Izdarīt grozījumus 2019. gada 28. februāra Viļakas novada domes lēmumā  Nr. 18
( protokols Nr. 2, 4.&)  «Par Viļakas novada administrācijas, iestāžu un struktūrvienību
darbinieku amatu vienību sarakstu»: 

1.1. Vecumu komunālās saimniecības amatu sarakstā:
1.1.1. svītrot 2. punktu «Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks» (profesijas kods

931302, 13. saime, V līmenis, 7. mēnešalgu grupa) 0,3 amata likmes;

1.2. Žīguru komunālās saimniecības amatu sarakstā:
1.2.1. svītrot 1.punktu «Santehniķis» (profesijas kods 712601, 13. saime, IV līmenis,

5. mēnešalgu grupa) 1.0 amata likmi;

1.3. Medņevas komunālās saimniecības amatu sarakstā:
1.3.1. svītrot 1.punktu «Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks» (profesijas kods

931302, 13. saime, V līmenis, 7. mēnešalgu grupa) 1,0 amata likmi;

1.4. Vecumu teritorijas apsaimniekošanas  amatu sarakstā:
1.4.1. svītrot 1.punktu «Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks» (profesijas kods

931302, 13. saime, V līmenis, 7. mēnešalgu grupa) 0,5 amata likmes;

1.5. Viļakas novada tehniskās nodaļas amatu sarakstā:
1.5.1. piešķirt amatu «Inženiertehnisko būvju remontstrādnieks» (profesijas kods

931302, 13. saime, V līmenis, 7. mēnešalgu grupa) 2.0 amata likmes;
1.5.2. piešķirt amatu «Santehniķis» (profesijas kods 712601, 13. saime, IV līmenis,

5. mēnešalgu grupa) 2.0 amata likmes.

Š. g. 31. jūlijā notika kārtējā Viļakas novada domes sēdē, kurā tika izskatīti un
pieņemti 40 lēmumi:

Lēmums Nr.229
1. Atcelt sociālās dzīvojamās mājas statusu sociālajai dzīvojamai mājai Pļavu ielā 2,

Viļakā, no 01.10.2019.
2. Rakstveidā brīdināt sociālās dzīvojamās mājas Pļavu ielā 2, Viļakā, dzīvokļu

īrniekus par sociālās dzīvojamās mājas statusa atcelšanu sociālajai dzīvojamai mājai
Pļavu ielā 2, Viļakā, sociālā dzīvokļa īres līgumu izbeigšanu un jaunu dzīvojamo telpu
īres līgumu slēgšanu.  

3. Izbeigt sociālā dzīvokļa īres līgumus ar sociālās dzīvojamās mājas Pļavu ielā 2,
Viļakā, dzīvokļu īrniekiem ar 30.09.2019., savstarpēji vienojoties.

4. Noslēgt jaunus dzīvojamo telpu īres līgumus no 01.10.2019., ar dzīvojamās mājas
Pļavu ielā 2, Viļakā, dzīvokļu īrniekiem, ar kuriem tika izbeigti līgumi, pirms tam pār-
skatot to statusa atbilstību Viļakas novada pašvaldības 26.08.2010. Saistošo noteikumu
Nr.35 «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Viļakas novadā» 2. punktam.

Lēmums Nr. 230
Noteikt sociālā dzīvokļa statusu pašvaldības īpašumā esošajam dzīvoklim Pļavu ielā

2–1, Viļakā no 01.10.2019.

Lēmums Nr. 246
1. Nodot iznomāšanai Viļakas novada pašvaldības nekustamā īpašuma «Ambulances

ēka»:
1.1.  nedzīvojamo telpu Nr.1, platībā 13,90 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums

3882 004 0461 001 003), adrese: Rekovas iela 25–3, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas
novads;

1.2 koplietošanas telpas Nr.5 «Koridors», platībā 6,20 m2 un Nr.6 «Priekštelpa»,
platībā 1,30 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 901).

2. Noteikt, ka nomas tiesības var tikt piešķirtas uz laiku līdz 30 gadiem.
3. Telpu nomas izsoles sākuma maksu noteikt, atbilstoši Viļaka novada domes apstip-

rinātajai telpu nomas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodikai, kā arī, veicot
telpu faktiskā stāvokļa novērtējumu.

4. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai sagatavot
telpu iznomāšanas izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai Viļakas novada domei.

Saskaņā uz Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu
un 189.pantu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanas dienas to var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

Lēmums Nr. 252 
1. Apstiprināt Viļakas novada domes noteikumus «Skolēnu autobusu izmantošanas

kārtība» saskaņā ar pielikumu. 
Ar pielikumu ar iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv, sadaļā

Pašvaldība/domes sēdes.
2. Ar šo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē 2014.gada 27.februārī apstiprinātie

Viļakas novada domes noteikumi «Skolēnu autobusa izmantošanas kārtība».

Lēmums Nr. 255
1. Piešķirt *** naudas balvu EUR 250 apmērā (pēc nodokļu nomaksas) par izcīnī-

tajām divām zelta un vienu bronzas medaļu VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē ložu
šaušanā.

2. Piešķirt *** naudas balvu EUR 170 apmērā (pēc nodokļu nomaksas) par izcīnīto
vienu zelta un vienu sudraba medaļu VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē ložu šaušanā.

3. Piešķirt naudas balvu trenerim *** EUR 300 apmērā (pirms nodokļu nomaksas)
par audzēkņu sagatavošanu dalībai VIII Latvijas jaunatnes olimpiādē ložu šaušanā.

Lēmums Nr. 256
1. Piešķirt biedrībai  «Upītes jauniešu folkloras kopa» , reģ. nr. 50008155851, līdz-

finansējumu EUR 892,84 apmērā, lai nodrošinātu Lauku dienesta LEADER programmā
projekta Nr.19–07–AL19–A019.2207–000003 «Abrenes tautastērpu izgatavošana fol-
kloras kopai «Upīte» īstenošanu.

2. Piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt biedrības kontā LV58TREL9166390001000.
3. Biedrībai pēc projekta īstenošanas iesniegt atskaiti par piešķirto līdzekļu izlieto-

jumu.

Lēmums Nr. 257
1. Apstiprināt Viļakas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu daudz-

dzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu, ārējo norobežojošo konstrukciju remontu
un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektiem 2019. gadā vērtēšanas komisijas
protokolu Nr.1. 

2. Atbalstīt projektu ar šādu pašvaldības finansējumu:
2.1. Nr. 2019–VND–DZ–01 «Daudzdzīvokļu mājas pagraba logu ailes un lietusūdeņu

teknes remontdarbi Bērzu ielā 4, Rekovā», summa 1474,27 Eur.

Lēmums Nr.258
1. Izsludināt 2.projektu konkursa kārtu Viļakas novada domes projektu konkursam

«Finansējuma piešķiršana topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2019. gadā».
2. Apstiprināt Viļakas novada domes projektu konkursa «Finansējuma piešķiršana

topošo, jauno un tūrisma uzņēmēju projektiem 2019.gadā» nolikumu jaunā redakcijā
saskaņā ar pielikumu.

3. Projektu konkursa organizatorisko pienākumu veikšanu uzdot projektu vadītājai
Vinetai Zeltkalnei.

4. Izveidot projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
3.1. Zigrīda Vancāne – Viļakas novada domes izpilddirektore; 
3.2. Aleksandrs Tihomirovs – Kupravas pagasta pārvaldes vadītājs; 
3.3. Juris Prancāns – Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs;
3.4. Ilmārs Locāns – Susāju un Vecumu pagasta pārvaldes vadītājs; 
3.5. Andris Mežals – Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs; 
3.6. Oļegs Kesks – Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs; 
3.7. Mārtiņš Rēdmanis – Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs;
3.8. Ligija Logina – Viļakas novada domes, Personas datu aizsardzības speciāliste,

juriste;
3.9. Leonids Cvetkovs – Viļakas novada domes deputāts.

Š. g. 7. augustā notika ārkārtas sēde, kurā tika pieņemti divi lēmumi:

Lēmums Nr. 268
Atcelt Viļakas novada domes 24.07.2019. lēmumu Nr. 227 «Par Sabiedrības ar iero-

bežotu atbildību « Viļakas namsaimnieks « darbības izbeigšanu».

Lēmums Nr. 269
1. Veikt finanšu ieguldījumu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaim-

nieks» reģ. Nr.42403013299, EUR 23 000,00 (divdesmit trīs tūkstoši euro 00 Euro
centi)  apmērā saimnieciskās darbības īstenošanai.  

2. Palielināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks»  pamatka-
pitālu par ieguldījuma vērtību  EUR 23 000,00 (divdesmit trīs tūkstoši euro 00 euro
centi).

ar visiem Viļakas novada domes sēdes lēmumiem var iepazīties Viļakas novada
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

Noslēgts sadarbības līgums 
ar Nodarbinātības valsts aģentūra

2019.gada 21.augustā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs parakstīja sadarbības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Sadarbības līguma mērķis: nodrošināt Viļakas novada iedzīvotājiem iespēju
saņemt ar bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu saistītus Aģentūras pakalpojumus
Viļakas novada administratīvajā teritorijā.

Sākot ar 2019.gada 2.septembri līdz 2019.gada 19.decembrim katru trešdienu
no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30 Aģentūra nodrošina Viļakas novada iedzīvotāju pie-
ņemšanu un apkalpošanu Viļakas novada pašvaldības telpās - Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā  Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā.

Lietvedības komunikācijas un informācijas nodaļas 
vadītāja Terēzija Babāne
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Šī gada 9. augustā, ierodoties gan pašmāju,
gan kaimiņvalstu delegācijām, Rugāju novadā
tika atzīmēta eiroreģiona «Pleskava-Livonija»
diena 2019. Visas dienas garumā, Rugāju novada
teritorijā, tika piedāvātas dažādas pārrobežu kul-
tūras aktivitātes, kurās tikās ciemiņi no Latvijas,
igaunijas un krievijas (Pleskavas apgabals). 

Pasākuma svinīgajā atklāšanas brīdī klātesošie
tika iepazīstināti ar dienas programmu, savukārt,
pēc tam sekoja etnogrāfisko deju, mūzikas instru-
mentu, muzicēšanas un citas meistarklases. Taču
pašvaldību vadītāji tika iepazīstināti ar Rugāju nova-
da pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un apmeklēja
tūrisma objektus – lauku sētu «Baķi», kurā vadītāji
tika iepazīstināti ar aitu audzēšanu un lauku tūrismu,
kā arī viesu nama «Rūķīši» saimniecisko darbību.
Viesu namā «Rūķīši» norisinājās arī svinīgā pie-
ņemšana pie Rugāju novada domes priekšsēdētājas
Sandras Kapteines.

Savukārt Eiroreģiona pašvaldību kultūras noza-
res speciālistiem bija iespēja piedalīties pieredzes
apmaiņas seminārā un diskutēt par sadarbību kultū-
ras kolektīvu sadraudzībai un informācijas apmaiņai
par tradicionālajiem kultūras notikumiem katrā pār-
stāvētajā pašvaldībā, kā arī par kultūras pasāku-
miem, kas varētu būt saistoši arī iedzīvotājiem no
kaimiņvalstu pierobežas reģioniem.

Tāpat visi interesenti tika aicināti apmeklēt
izbraukuma koncertus, kuri norisinājās Rugāju nova-
da Skujetnieku ciemā un sociālās aprūpes centrā
«Rugāji». 

Tuvojoties pasākuma izskaņai, cauri Rugāju cie-
mam uz Rugāju parku, norisinājās pasākuma dalīb-
nieku gājiens un koncerts, kurā ar krāšņiem un katrai
valstij raksturīgiem priekšnesumiem uzstājās Eiro -
reģiona «Pleskava–Livonija» pašvaldību pašdarbī -
bas kolektīvi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. 

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste

Agrita Luža (e-pasts: agrita.luza@rugaji.lv,
tālrunis: 27843383, www.rugaji.lv,  www.facebook.
com/ Rugāju novads 

Rugāju novadā norisinājusies Eiroreģiona 
«Pleskava-Livonija» diena 2019

Arī šajā gadā minētā tradīcija turpinās. 2019. gada 3. jūlijā Viļakas
novada domes delegācija – deputāti Leonīds Cvetkovs un Nematariālās
kultūras centra «Upīte» vadītājs, domes deputāts Andris Slišāns ap -
meklēja Rosonu pilsētu, kur notika pilsētas svētki. Minētajos svētkos
piedalījās delegācijas no Latvijas Kārsavas novada un Krievijas Fede -
rācijas Opočkas rajona,  kā arī no citiem Baltkrievijas rajoniem.

Tikšanās laikā tika apspriesti turpmākie kopējā pierobežas projekta
LAT- LIT -BEL realizācijas jautājumi, kā arī jautājumi kultūras jomā.

Tika nolemts turpināt darbu  kopējā  Latvijas un Baltkrievijas
Kul tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas projektā.

Viļakas novada vadības vārdā  Rosonu rajona vadībai tika nodots
ielūgums apmeklēt Viļakas novadu.

2019. gada 2. – 3. augustā Baltkrievijas Republikas Rosonu rajona
delegācija apmeklēja Viļakas novadu. Delegācijas vadītāja Galina Pod-
viteļskaja.  Baltkrievijas  pārstāvjus sagaidīja Viļakas novada do mes
priekšsēdētājs S. Maksimovs, deputāts L. Cvetkovs un Viļakas novada
bibliotēkas vadītāja R. Jeromāne. Tikšanās laikā tika apspriesti tālākie
sadarbības un kopējā pierobežas projekta realizācijas jautājumi.

Baltkrievijas delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Viļakas
novada vēsturi, apmeklēja Z.S. Kotiņi, Viļakas novada iestādes, Viļakas
novada muzeju. Interesants fakts, ka mums ir kopēja vēsture sakarā
ar to, ka kādreiz Viļakas  teritorija ietilpa Vitebskas guberņā. 2019. ga -
da 3. augustā Viļakas novadā ciemojās Baltkrievijas konsuls  Daugav -
pilī Vladimirs Klimovs, kurš kopā ar mūsu viesiem no Rosonu pilsētas
apmeklēja ērģeļmūzikas koncertu Viļakas Romas katoļu baznīcā. 

Baltkrievijas viesi bija sajūsmināti par redzēto Z.S. Kotiņi, ērģeļmū -
zikas koncertu, kā arī koncertu, kas notika Viļakas pilsētas estrādē.

Tikšanās laikā Rosonu rajona delegācija tika uzaicināta uz folkloras
festivālu «Ļipa kust», kas notika 23. – 24. augustā Upītē.

L. Cvetkovs, Viļakas novada domes deputāts

Viļakas novadu apmeklē
Baltkrievijas Republikas

delegācija

Viļakas novada dome jau vairākus gadus uztur partnerattie-
cības ar Baltkrievijas Republikas pašvaldībām. ir noslēgti sadar-
bības līgumi ar Vitebskas apgabala   Rosonu un Čašniku rajoniem.
Sistemātiski notiek tikšanās, dažādi semināri, pieredzes apmaiņa
starp Viļakas novadu un Baltkrievijas sadarbības partneriem.
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akTuaLiTāTeS ViļakaS NoVada doMē

Kur sākas Latvija?
Tā sākās mūsu sirdīs,
Tā sākās mūsu sapņos
Kas nomodā un snaudā
Bija gadu simtiem izsapņoti.
Kur beidzās Latvija?
Tā nebeidzas nekad,
Kamēr vēl latvju tauta šinī saulē dzīvo,
Kamēr vēl latvju karogs vējos plīvo
Un latvju mēlē brīva dziesma skan.

Valsts robežsardze, atzīmējot savu simtgadi, Latvijas brīvvalsts
robežsargu un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai no 19.-23. augus-
tam organizēja Lāpu skrējienu apkārt Valsts robežai. 

Valsts robežsardze aicināja ikvienu novada iedzīvotāju un viesi
piedalīties Lāpu skrējienā. Šādi godinot pašaizliedzīgos robežsargus,
kā arī citus Latvijas brīvības cīnītājus, kuri cīnījās par Latvijas valsts
neatkarību un krita aizstāvot Latviju.

21. augustā Lāpu skrējiena posms notika Viļakas novada teritorijā.
Lāpu skrējiens ir saistīts arī ar 2017. gada «Latvijai 100» ietvaros
organizēto Ozolu stādīšanas akciju «Apskauj Latviju».

Viļakas pilsētā pie Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem veltītās pie-
miņu zīmes Stēlas notika svinīgs pasākums, kurā tika iedegta simbo-
liskā lāpa, ko darinājis kalējs Igors Trešutins. 

Klātesošos uzrunāja Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekš-
nieks pulkvedis Varis Pētersons, Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs un Balvu Nacionālās Apvienības nodaļas vadītāja,
Balvu novada pašvaldības  deputāte Aija Mežale.  

Viļakas novada pašvaldībai lāpu dāvināja Latgales Nacionālās
apvienības deputāti: 13. Saeimas deputāts Edmunds Teirumnieks,
Rēzeknes novada domes deputāte Ērika Teirumnieka, Rēzeknes domes
deputāts Jāzeps Korsaks, Balvu Nacionālās Apvienības nodaļas vadī-
tāja, Balvu novada deputāte Aija Mežale. 

Terēzija Babāne,
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja 

Foto: Mareks Šubenieks

Viļakā iededz
simbolisko lāpu

Saimnieciskās darbības veicēja Jolanta dille
realizējusi projektu Nr. 2019-VNd-1-03 «iekārtu
iegāde grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai».
Grāmatvedības pakalpojumi būs pieejami mazajiem
un vidējiem uzņēmējiem, biedrībām un nodibinā-
jumiem, pašnodarbinātām un fiziskām personām,
Jolanta sniegs atbalstu arī projektu rakstīšanā un
ga da ienākuma deklarāciju iesniegšanā Valsts ieņē-
mumu dienestam. 

Par projekta kopējo summu 1154,00 Eur iegā-
dājās portatīvo datoru ar  Microsoft office program-
mām un grāmatvedības programmu Zalktis.

Jaunajai uzņēmējai ir 3 gadu pieredze grāmat-
vedības kārtošanā, iegūts bakalaura grāds ekono-
mikā – grāmatvedībā un finansēs. Pagājušajā gadā
viņa uzzināja, ka projektu konkurss jaunajiem uzņē-
mējiem tika izsludināts Balvu novadā, tāpēc nolēma
noskaidrot, vai Viļakas novada dome arī izsludina
projektu konkursu jaunajiem uzņēmējiem. 

«Pagājšgad nokavējām pieteikšanos Viļakas no -
vada domes izsludinātajam konkursam, tāpēc šogad
ļoti cītīgi sekojām līdzi Viļakas novada domes infor-
mācijai www.vilaka.lv, lai nenokavētu pieteikšanos.
Pamanīju arī televīzijas sagatavoto sižetu par uzņē-
mēju realizētiem projektiem Viļakas novadā.
Iesniedzu projekta pieteikumu, nezināju kā veiksies.
Sniedzu uz labu laimi, jo nevarēju jau zināt, cik
būs konkurentu. Esmu priecīga, ka mans ie snieg -
tais projekts saņēma atbalstu, jo savādāk būtu sarež-
ģīti uzsāk uzņēmējdarbību, jo datora iegādei būtu
nepieciešams ņemt kredītu,» pastāstīja Jolanta Dille. 

Projekta realizētāja piebilst, ka viņa domā, ka
šāds projektu konkurss jaunajiem uzņēmējiem ir
ļoti nepieciešams, jo ja nevari startēt lielajā kon-
kursā, ir iespējams vismaz nelielu atbalstu gūt mazā
projektu konkursā.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs

Viļakas novadā pieejami grāmatvedības pakalpojumi

Laipni aicināti piedalīties Stiglovas upes
straujteču kopšanas talkā 10. septembrī, lai tur-
pinātu pagājušajā gadā iesākto darbu.

LaikS: 10.09.2019. plkst. 10.00 
VieTa: Dabas piemineklis «Stiglovas atsegu-

mi», Viļakas novads Šķilbēnu pagasts
Rīko: Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales

reģionālā administrācija 
PaRTNeRi: Viļakas novada pašvaldība
NoSaukuMS: Talka Stiglovas upes straujteču

posmu attīrīšanai  Talkas laikā turpināsim pirms
gados iesāktā  upes straujteču posma attīrīšanu no
koku sanesumiem un sagāzumiem.

•  Pasākuma laikā varēs uzzināt, kas ir straujteces
un dabiski upju posmi, kā un kādi apsaimniekošanas
pasākumi veicami saldūdens biotopu apsaimnieko-
šanai

• Noteikti jāņem līdzi gumijas zābaki, ja ir –
zvejnieku zābaki. Darba apģērbs – atbilstošs laika
apstākļiem

• Fiziski smags darbs. 
• Nepieciešamie darba instrumenti – zāģi un

darba drošības aprīkojums darbā ar motorzāģiem.
• Talkas noslēgumā – kopīgas pusdienas pie

ugunskura.

TikŠaNāS VieTa: Viļakas novada Šķilbēnu
pagasts pie Stiglovas upītes  plkst. 10:00., koord.
X-715877, Y-6327275  vai  57.0382918 un
27.5582526. 

koNTakTiNfoRMāCiJa: Deniss Kuzņe -
covs mob.29357690  

Lūgums, tiem , kuri plāno piedalīties, līdz 5.sep-
tembrim sniegt informāciju par dalībnieku skaitu ,
rakstot  latgale@daba.gov.lv

Regīna Indriķe,  Dabas aizsardzības pārvaldes
Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības
centra vadītāja (mob. 29139677, e-pasts:
regina.indrike@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv)

Talka GGDP Stiglovas atsegumos
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Starptautiskā glezniecības plenēra laikā top dāvana
Viduču pamatskolai jubilejā 

Jaunajā mācību gadā Viduču pamat-
skola svinēs 110. jubileju. Skolas direk-
tore ināra Sokirka, uzņemot 3.Starp -
tautiskā glezniecības plenēra «Valdis
Bušs 2019» dalībniekus, lūdza māksli-
niekiem noorganizēt meistardarbnīcu
Viduču pamatskolas bērniem. 

Meistardarbnīcā piedalījās Žanete
Ločmele, Raivita Raginska, Sabīne Slišāne
un Egija Zondaka – jaunietes, kurām patīk
zīmēt un gleznot.

Plenēra dalībnieks Aivis Pīzelis uzņē-
mās vadību, lai kopā ar jauniešiem uzglez-
notu skolas ēku. Aivja vadībā tika sazīmē-

tas kontūras un jaunieši uzņēmās galvenos
krāsošanas darbus, kurus uzraudzīja visi
plenāra dalībnieki, konsultējot kā labāk
sajaukt krāsu toņus un veidot krāsu pārejas.
Rezultātā tapa skolas glezna. 

Priecīgas par interesanto meistardar-
bnīcu bija jaunietes, kuras cer, ka nākotnē

arī būs iespējams piedalīties šādās aktivi-
tātēs.  

«Cik skaisti! Cik patīkama dāvana sko-
las 110. jubilejas gadā,» vērtēja Viduču
pamatskolas direktore Ināra Sokirka. 

Teksts: Vineta Zeltkalne
Foto: plenēra arhīvs

Izglītības darbinieku konference
2019.gada 21.augustā uz tradicionālo izglītības darbinieku kon-

ferenci pulcējās  valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu
direktori, kā arī pašvaldību izglītības speciālisti. Mūsu novadu kon-
ferencē pārstāvēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciā-
listi, skolu direktori un vietnieki. 

Konferenci atklāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, infor-
mējot pedagogu saimi  par 2019./2020. mācību gada aktualitātēm  un
jaunumiem  izglītībā.  Uzrunu teica Latvijas Pašvaldību savienības padom-
niece Ināra Dundure.

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks iepazīstināja
ar jaunā mācību gada aktualitātēm un sniedza ieteikumus pilnveidotā
mācību satura un pieejas īstenošanai. «Skola2030» diagnostikas izstrādes
vadītājs Pāvels Pestovs izskaidroja, ko nozīmē akcentu maiņa no mācī-
šanās novērtēšanas uz vērtēšanu mācīšanās atbalstam. Savukārt ESF
projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» mācību satura ieviešanas
vadītāja Zane Oliņa pastāstīja, kāds atbalsts tiek sniegts pedagogiem,
īstenojot pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča informēja
par izglītības programmu licencēšanu, pāreju uz mācībām valsts valodā,
izglītības kvalitātes vērtēšanu, izglītības kvalitātes monitoringu, projekta
PumPuRS rezultātiem un tālāko virzību.

Izglītības satura plānošanas principus vispārējās vidējās izglītības
pakāpē raksturoja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks,
bet Ogres 1. vidusskolas direktors Igors Grigorjevs iepazīstināja ar
mācību darba organizāciju vidusskolā.

Konferences prezentācijas un konferences video ir pieejami Izglītības
un zinātnes ministrijas mājas lapā.

Informāciju sagatavoja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
izglītības darba speciāliste Maruta Brokāne

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim
Saņemt un starot
Un dot…

/O.Vācietis/

Sveicam skolēnus, pedagogus, 
pedagogus-pensionārus, 

izglītības iestāžu darbiniekus 
un skolēnu vecākus zinību dienā!

Lai radošs un  veiksmīgs ir jaunais 2019./2020. mācību
gads, lai mums visiem kopā pietiek gudrības, spēka un 
izturības tikt galā ar jaunā mācību gada izaicinājumiem!

izglītības, kultūras un sporta pārvaldes kolektīvs

Kultūras pasākumi septembrī
v  6. septembrī plkst. 22.00 kultūras centrā

«Rekova» Jauniešu nakts DISKOTĒTA (ieeja
1.00 euro)

v  8. septebrī plkst. 11.00 pie kultūras centra
«Rekova»  Tēvu diena 2019 (lietus gadījumā
pasākums nenotiks!)

v  11. septembrī plkst. 15.00  Viļakas novada
bibliotēkas  zāle Dzejas dienu pasākums Viļakas
novada bibliotēkā – Aussalīša (Pētera Boldāna)
grāmatas «Rasotā rītā» atvēršana

v  13. septembrī plkst. 20.00 Žīguros Meža
svētki kopā ar folkloras kopu Upīte, turpinājumā
Balle kopā ar grupu «Sestdienas muzikanti»

v  20. septembrī plkst. 14.00 Borisovas tau-
tas namā  dzejas un mūzikas pēcpusdiena «Kā
kļavlapa rudenī dvēsele mana» kopā ar biedrības
«Viļakas Pegazs» literātiem.

v  21. septembrī plkst. 19.00 Nemateriālās
kultūras mantojuma centrā «Upīte» Upītes
Uobeļduorzs

v  27. septembrī no 9.00 līdz 11.00 kultūras

centra «REKOVA» iekšpagalmā Radošā darbnī-
ca Latviešu dzejas pirmsākumi:  «Dziesmiņas,
latviešu valodā pārtulkotas»

v  28. septembrī plkst. 13.00 Medņevas
tautas namā Pagasta pensionāru un invalīdu pēc-
pusdiena «Atmiņu virpulī»

v  29. septembrī plkst. 18.00 Viļakas Kul -
tūras namā notiks komiķa Maksima Trivaškeviča
soloizrāde «Humors pa latviski», kuras ietvaros
autors pastāstīs savus svaigākos jokus.  

Maksims Trivaškevičs ir viens no aktīvāka-
jiem vietējās komēdijas scēnas pārstāvjiem, kurš
nemitīgi priecē skatītājus visā Latvijā. Pamanījies
uzstāties gandrīz visās Latvijas pilsētās, lielāka-
jos Latvijas mūzikas un mākslas festivālos, kā
arī saņēmis ovācijas ārzemju auditorijās, ar izrādi
beidzot paviesosies Viļakā.    

Autora iepriekšējo soloizrādi «Stand- up izrā-
de latviešu valodā» apmeklējuši vairāk kā četri
tūkstoši pozitīvu lādiņu guvuši skatītāji. Izrāde
«Humors pa latviski» no iepriekšējās atšķiras ar
to, ka tajā iekļauti citi joki. Ieeja – EUR 2.

Viļakas Mūzikas un mākslas skola 2019./2020. m. g.
Tikšanās ar pedagogiem Mācību gadu uzsākot 

2. septembrī plkst. 11.00  Viļakas MMS Aktu zālē (2. stāvā)
5. septembrī plkst. 14.00  Žīguru KN
5. septembrī plkst. 13.30  Viduču pamatskolā
4. septembrī plkst. 14.00  Rekavas vidusskolā

Viļakas Mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus
2019./2020. m. g.

iestājeksāmeni Mūzikas programmās:
Klavierspēle;  Akordeona spēle; Vijoļspēle;
Pūšaminstrumentu spēle – flauta, klarnete, saksofons, trompete;
Sitaminstrumentu spēle.
2. septembrī plkst. 11.30  Viļakas MMS (3. stāvā, Mūzikas un 
teorijas kabinets Nr.1)
5. septembrī plkst. 14.20  Žīguru KN
5. septembrī plkst. 13.00  Viduču pamatskolā
4. septembrī plkst. 14.00  Rekavas vidusskolā
Vizuāli plastiskā mākslas programma 2. septembrī plkst. 11.30

Viļakas MMS (3. stāvā)
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Vasara ir laiks, kas cilvēkus vilina
baudīt dažādus pasākumus ne tikai savā
dzimtajā vietā, bet arī citviet. Viļakas
novada Borisovas tautas nama kolektī-
vam «atvasara» (vadītāja anželika ab -
dušelišvili)  bija iespēja 2. au gustā apcie-
mot alūksnes novada Pededzes pagastu,
kur notika 1. festivāls «Satiekamies Pe -
dedzē». Mūs laipni sagaidīja pa gasta
pārvaldes vadītāja daiga Vitola un festi-
vāla organizatore – TN vadītāja Tatjana
Steklova.

Pededze ir ciems, kur jau sen draudzīgi
sadzīvo trīs tautības: latvieši, igauņi un
krievi, tāpēc šajā vietā saglabājusies visu
šo tautību kultūra un tradīcijas. Interesants
bija Pededzes muzeja apmeklējums, kur
varēja paklausīties brīnišķīgo un emocio-
nālo Tatjanas stāstu par šīs vietas vēsturi
un re dzēt, piemēram, 200 gadus vecus
dvieļus, vīriešu kreklus ar zilu or namentu
(tādus izšuva tikai Pede dzē), antīkas mēbe-
les un galda pie derumus, koka veļas mašīnu,
bēr nu gultiņu un pat ikonas. Mēs uz zinā -

jām, ka tautas nama trīs ko lek tīvi vairākas
reizes piedalījušies Dziesmu svētkos, ka Pe -
de dzes pamatskolai jau 80 gadi. Skolu at -
klāja 1938. gadā un bija atbraucis Latvijas
valsts prezidents Kārlis Ulmanis. No rīta
Ķuršu pareizticīgajā baznīcā bija Svētku
Diev kalpojums (vietējas nozīmes arhitek-
tūras piemineklis, iesvētīts 1927.g.). Patīka -
mi bija redzēt, ka viss tautas nams ir deko-
rēts ar Tat janas rokām darinātām gleznām.

Uz šo pasākumu tika aicināti tuvākie
kaimiņi – dziesmu un deju kolektīvi no

Liepnas pagasta un no Igaunijas (no ciemata
Monaste). Pirms koncerta mūs uzaicināja
piedalīties vietējā tradīcijā – iestādīt koku
alejā saldo ķiršu koku. Pēc koncerta noslē-
guma dziedāšana un dejas turpinājās ar
mūziķi Zinti Krakopu no Tilžas. 

Mīļš paldies pasākuma organizatoriem
par lietderīgo vasaras dienu, par informa-
tīvo iepazīšanos ar reģiona vēsturi, par
jauku un patīkamu sadraudzību! 

Teksts: Anželika Abdušelišvili
Foto: Aivars Bērziņš

Borisovas tautas nama jauktais ansamblis «atvasara» viesojās Pededzē

2019. gada 3. un 4. augustā
Latvijas etnogrāfiskajā brīvda-
bas muzejā notika Latvijas maz -
pilsētu un pagastu amatierteāt-
ru svētki. izrādes tika spēlētas
dažādās muzeja sētās, tā ļaujot
skatītājam iztēloties autentisku
lauku vidi, kurā norisinās lugu
darbība. 

Latvijas Nacionālais kultūras
centrs (turpmāk – LNKC) sadar-
bībā ar Latvijas Etnogrāfisko
brīvdabas muzeju jau piekto gadu
organizē Mazpilsētu un pagastu
amatierteātru svētkus ar mērķi
popularizēt amatierteātru tradīciju
un latviešu dramaturģiju. Šogad
bez klasiskajām Rūdolfa Blau -
maņa, Ādolfa Alunāna, Annas
Brigaderes un Jāņa Jaunsudrabiņa
lugām varēja redzēt arī mūsdienu
dramaturgu darbus, tostarp Leldes
Stumbres, Ērika Vilsona, bet lat-

galiešu autore Danskovīte pārstā-
vēta pat ar divām lugām. 

Mūsu novadu 2 gadus pirms
tam pārstāvēja Žīguru amatier-
teātris «Virši». 

Šogad  4. augustā no plkst. 13.00
līdz 14.20 Latgales zemnieka sētā
Danskovītes «Tāva meitas» (izrā-
de latgaliski) savu aktiermākslu va -
rēja nodemonstrēt Viļa kas novada
Medņevas amatierteātris «Savē -
jie». Režisore Valen tīna Kaļāne.      

Neskatoties uz ražas novākša-
nas laiku un dažādām personis-
kām likstām, kolektīvs tomēr rada
iespēju piedalīties šajos svētkos
un izrādi nospēlēja godam. Pal -
dies amatierteātra «Savējie» ak -
tieriem – Lucijai Rundzānei, Ka -
rinai Aleksejevai, Skaidrītei Šai -
cānei, Jolantai Saulevičai – Lo -
ginai, LNKC amatierteātru no -
zares ekspertei Dacei Vilnei, Ju -

rim Prancānam, Andrim Babā -
nam, Aivim Pabērzam un suflierei
Zanei Briediņai. Tāpat sirsnīgs
paldies ar humora izjūtu apveltī-
tajam autobusa šoferim Francim
Bukšam. 

Mazpilsētu un pagastu ama-
tierteātru svētkos piedalījās 14
amatierteātri ar 220 dalībniekiem
no visiem Latvijas novadiem, vis-
vairāk kolektīvu bija no Zemgales
un Kurzemes, bet no Latgales
medņevieši bija vienīgie. Divās
dienās tika nospēlētas 14 izrādes,
un lugu darbība norisinājās 10 et -
nogrāfiskajās sētās. Vienlaikus
Brīvdabas muzejā notika arī 
9. Mūsdienu amatniecības festi-
vāls. 

Spēles vide un atmosfēra iz -
raisījusi pozitīvas emocijas gan
skatītājiem, gan dalībniekiem, tā -
pēc 2015. gadā LNKC organizēja

pirmos Amatierteātru svētkus
Brīvdabas muzejā, kas šodien jau
kļuvuši par tradīciju. 

LNKC amatierteātru nozares
eksperte Dace Vilne stāsta: «Brīv -
dabas muzejs piedāvā dokumen-
tālu lauku vidi un iespēju iedzī-
vināt lugu darbību nevis ar rekvi-

zītu, bet īstu, funkcionējošu, tur-
klāt – vēsturisku, lietu palīdzību.
Aktieris ienāks pa īstiem vārti-
ņiem, ieies īstā mājā un uz ārpusi
skatīsies pa īstu logu.» 
Teksts: Medņevas amatierteātra

režisore  V.  Kaļāne
Foto: Z. Babāne

Medņevas amatierteātris «Savējie» 
piedalās Mazpilsētu un pagastu amatierteātru svētkos Rīgā
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kuLTūRa

2019. gada 17. augustā Neatkarības
(agrāk Jēkaba) laukumā Rīgā jau sesto
gadu norisinājās Latgales diena Rīgā. 

Visas dienas garumā darbojās amatnieku
un mājražotāju tirdziņš, kur katrs varēja iegā-
dāties garšīgus labumus no Latgales tematis-
kajiem ciemiem, kā arī keramiku, pinumus,
izšuvumus un daudzas citas Latgalei raksturī-
gas lietas un, protams, bija iespēja apzināt
tūrisma iespējas pie Latgales novadu tūrisma
speciālistiem un baudīt kultūras programmu,
priecājoties par latgaliešu tautas mūziku un
viesmīlību. Bija iespēja vērot arī podnieku
darbošanos ar mālu, audēju aušanu stellēs un
kalēja kalšanu kalvē.

Viļakas novads tika pārstāvēts kuplā skai-
tā. Par Viļakas novada un Ziemeļlatgales tūris-
ma iespējām pastāstīja Inese Matisāne, amat-
nieku tirdziņā varēja iegādāties keramiķes
Lības Ločmeles darbiņus un pasākuma apmek-
lētājus ar lustīgām dziesmām priecēja kapela
«Atzele».

Latgales dienas Rīgā organizē Latgales
plā nošanas reģions (LPR) sadarbojoties ar
biedrību «Latgales Tematiskie ciemi» un Lat -
gales pašvaldībām un to TIC.

Vairāk informācijas un foto par pasākumu –
https://lpr.gov.lv/lv/2019/skanigi-aizvadita-lat-
gales-diena-riga/?fbclid=IwAR1tJAPf1
g5JcGFjw0yYgXPZPTu5CqckAGz9cj943OM
4CWFxd8hZXi-QS64#.XV6GsnduI_x

Informāciju sagatavoja Tūrisma
speciāliste Inese Matisāne

Foto: Inese Matisāne un Latgales
plānošanas reģiona arhīvs

Lustīgi tiek aizvadīta Latgales diena Rīgā

Jūlija mēnesī kultūrvēsturiskajā lauku sētā «Vēršukalns» tika
suminātas annas.

Pasākuma programma bija piesātināta. Mājražotāji priecēja ar
saviem izstrādājumiem, klātesošie varēja iegādāties gardumus un
skaistumlietas. 

Lauku sētas jaunajā klētī bija skatāma talantīgas, vietējās iedzīvo-
tājas Evitas Zarembas-Krīgeres,  Alūksnes novada Mālupes pagasta
meistaru, kā arī Mārītes Bukovskas un Intas Šaicānes rokdarbi. 

Pasākumā tika suminātas visas klātesošās Annas.  Susāju pagasta
pārvaldes vadītājs Ilmārs Locāns uzrunāja klātesošos un novēlēja patī-
kamas Annas dienas lustes. Klātesošie tika cienāti ar auksto zupu un
svaigi ceptu maizīti. 

Pulksten 19.00 uz skatuves kāpa Žīguru pagasta amatierteātris
«Virši» ar jautru izrādi «Ontans i plāšnīki». Pēc izrādes līdz pat vēlam
vakaram bija lustīga zaļumballe ar «garmošku» meistariem un kapelām
«Atzele» un «Blāzma». 

Liels paldies par jauko pasākumu jāsaka režisorei Mārītei
Bukovskai, kas kopā  ar Susāju pagasta amatierteātra aktrisēm – Valiju
Augustāni un Aiju Baronovu vadīja pasākumu, Ligitu Romku, Leontīni
Aleksāni un Emeritu Pranckuni veidoja skaistos puķu pušķus, izpuš-
ķoja skatuvi, un veica citus organizatoriskus darbiņus.

Paldies arī jauniešiem Rēvaldam Šakinam un Egīlam Kazinovskim.
Paldies Sandrai! Svinības bija lustīgas!

Harijs Dvinskis, lauku sētas «Vēršukalns» vadītājs

«Vēršukalnā» 
atzīmē annas dienu

Saulainā un skaistā sestdienas pēcpusdienā
Viļakas novada trīsdesmit bērni pulcējās kul tūras
centrā «Rekova», lai kopā ar vecākiem, krustve-
cākiem, radiem un draugiem svinētu Bērnības
svētkus. 

Kopā ar leļļu teātri «Tims» un dziedošajiem Skurs-

teņslauķiem bērni devās ceļojumā – izšūpojās Bēr -
nī bas svētku šūpolēs, baudīja leļļu teātra izrādes un iz -
kustināja rokas un kājas kustoties kopīgās dziesmās.

Paldies izturīgākajiem bērniem, krustvecākiem
un vecākiem.

Teksts Sandra Ločmele. Foto Kristīna Lapsa

Viļakas novada Bērnības svētkos devāmies ceļojumā kopā ar Skursteņslauķiem

Mazā, sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Ātri, ātri steidzas viņa,
Rokā zelta pātadziņa.

Jāj un jāj un neapstājas,
Zemes virsū nav tai mājas.
Līdz ko jaukie sapņi beidzas,
Viņai projām jāaizsteidzas.

aspazija
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kā Jūs domājat vai šādas garās
prakses topošajiem priesteriem ir nepie-
ciešamas? ko tās dod? 

– Ar katru noslēgto kursu garīgajā
seminārā,  katru gadu ir savādāk, citi pie-
nākumi. Šobrīd primārais ir kalpošana pie
altāra un sakramenti, svarīgi arī saprast
priestera dzīvi un aspektus, ko mēs nere-
dzam dzīvojot tikai seminārā. Šādas prak-
ses laikā topošie priesteri arī mācās risināt
konfliktsituācijas. Prakses laikā iegūstam
praktiskas lietas. Mācāmies veidot attiecī-
bas ar Dievu un ar cilvēkiem. Svarīgi, lai
būtu prieks no kalpošanas, ja nav prieka,
tā ir slikta pazīme – jādomā vai tas ir tavs
aicinājums.

kā Jūs sajutāt savu aicinājumu?
– Ir četri aicinājuma veidi: klosterdzīve,

priesterība, ģimene un vientulība.
Aicinājumā izpaužas Dieva griba. Tā ir
problēma atrast savu aicinājumu. To var,
ja saņem piepildījumu. Šobrīd Garīgajā
seminārā arvien vairāk vīrieši iestājās vecā-
ki, ne uz reiz pēc 18 gadu vecuma.
Nedomāju, ka savu aicinājumu sajutu jau
bērnībā. Mana dzīve gāja paralēli: baznīca
un laicīgā dzīve. Ticība ir Dieva dāvana,
par to ir jālūdzas. Cilvēkam ir brīva griba,
mums ir dota iespēja pašiem brīvi izdarīt
izvēli. Kā mēs atbildam uz Dieva aicinā-
jumu, kā mēs dzīvojam. Svarīgākais jeb-
kurā aicinājumā ir tik galā ar sevi, kā veidot
pašam attiecības ar Dievu. Ir viegli atbildēt
kādas ir attiecības ar māti, tēvu, radinie-
kiem, bet ļoti grūti ir aprakstīt kādas man
pašam ir attiecības ar Dievu. Kāds ir mērķis
tam, ka mēs nākam svētdienās uz baznīcu.
Vai tas ir ieradums, vai tas ir iemācīts,  vai
mūsu vārdi saskan ar mūsu darbiem.

Vai Jūs nākat no ticīgas ģimenes?
– Jā, nāku. Dzimtā puse man ir

Daugavpils. Ko mēs saprotam ar vārdiem
ticīga ģimene? Jā, mēs esam kristīti, ģimenē
esam divi brāļi. Jā, mana ģimene piedalījās
sakramentālajā dzīvē. Augu padomju laikos,
neļāva oficiāli apmeklēt baznīcas, bet baz-
nīcas bija pilnas. Tagad ir atļauts apmeklēt
baznīcas, bet baznīcas ir patukšas. Svarīgi
ir cilvēka brīva griba un spēja piepildīt savu
garīgo dzīvi. No malas izskatās, ka cilvēks
dzīvo laimīgu dzīvi, ir ģimene, skaista sieva,

gudri bērni, helikopters, brīvdienas pavada
ārzemēs, bet vēlas izdarīt suicīdu  jeb paš-
nāvību. Tikai Dievs var iedod pilnīgu dzīves
piepildījumu. Viss sākas ar ģimeni, ja vecāki
ir formāli baznīcas apmeklētāji, tad arī bērni
to uztver formāli. Bet ir arī gadījumi, ka
vecmāmiņa ir ticīga, bet pārējā ģimene nav,
tad ir ļoti jālūdzas. Nevienā situācijā nevar
krist galējībās, ir jāizvēlas zelta vidusceļš.
Notiek pēkšņa atgriešanās pie Dieva un cil-
vēks nolemj aizmirst visus citus savus pie-
nākumus, ģimeni, bērnus, mazbērnus.

Domāju, ka jābūt līdzsvaram, ja iesi, kopā
ar Dievu, tad arī paspēsi mājās izdarīt sva-
rīgākos darbus un piedalīties Svētajās Misēs.
Svarīgi iet kopā ar Dievu, nevis par katru
cenu piedalīties visos pasākumos. No pries-
tera Staņislava Prikuļa esmu iemācījies
divas dzīves gudrības: palikt par cilvēku
jebkurā dzīves situācijā un ievērot mērenību
– «zelta vidusceļu» –  jebkurā jomā: izglītī-
bā, lūgšanā, attiecībās, ēšanā, skriešanā utt.
Ja iekrītam galējībās, tad pastāv risks
«iebraukt grāvī». 

Lūgšanas nozīme Jūsu seminārista
dzīvē?

– Svarīgi ir iesākt dienu ar lūgšanu un
pabeigt dienu ar lūgšanu. Man vairāk patīk
lūgties saviem vārdiem, nevis izmantot
sagatavotos lūgšanu tekstus. Paldies Dievs,
ka esmu dzīvs, paldies, ka šodien spīd
saule, paldies, ka man šodien ir dota šāda
iespēja. Svarīgi dienas beigās ir arī pateik-
ties par to, kas ar mani šodien labs un slikts
ir noticis. Svarīgi dzīvās attiecībās ar
Dievu, apzināties, ka Dievs ir klātesošs

iegūta pieredze Viļakā
5. kursa Garīgā semināra students Grigorijs Nikitins šovasar garajā jeb vasaras praksē bija nosūtīts pieredzi iegūt uz

Viļaku. Laikā no jūnija līdz aglonas svētkiem augustā, Viļakas katoļu draudzes locekļi Grigoriju sastapa kalpojot Sv. Misēs,
kapusvētkos, strādājot baznīcā, baznīcas dārzā un sakopjot baznīcas teritoriju, kā arī palīdzēja prāvestam Guntaram Skutelam
pieņemt cilvēkus, risināja problēmas un nodrošināja loģistikas darbus, lai notiktu plānotie darbi baznīcā un draudzē.
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Katram mežam
savs rokraksts

Latvijas Meža īpašnieku biedrības
(LMīB) konkursa «Sakoptākais mežs»
žūrija aizvadījusi otro meža īpašumu
vērtēšanas izbraukumu, vērtējot divus
meža īpašumus Latgalē – «druvas» Vi -
ļakas novadā un «dzelzsceļniekus»
Rēzeknes novadā. Noslēdzošais žūri-
jas izbraukums notika – 22. augustā,
kad pārstāvji devās uz Vidzemi.

Latgalē žūrija apskatīja divus meža īpa-
šumus, kuros katrs no saimniekiem uzma-
nību pievērsis citam mežu apsaimniekoša-
nas aspektam. Īpašuma «Druvas» saimnie-
kam Aivaram Vanagam, apsaimniekojot
vairāk nekā 33,6 hektārus zemes, viena no
kaislībām ir skujkoki. Viņa īpašumā redza-
mas dažāda veida egles, kas tiek koptas,
balstoties gan uz vairāk nekā 30 gados
iegūto pieredzi, gan arī uz zinātniskajiem
pētījumiem. Piemēram, īpašnieks stādot
mazāku koku skaitu, kā nosaka normatīvie
akti, ir pierādījis, ka retāka meža veidošana
rada pamatu produktīvākas audzes augša-
nai. Pats saimnieks atzīst, ka galvenais
iemesls, kāpēc viņš turpina darboties mež-
saimniecības nozarē, ir mežu apsaimnie-
košanas dažādība. Pat, ja daļa no darbiem,
piemēram, meža stādīšana vai kopšana
atkārtojas, rezultāts katru reizi var atšķir-
ties. Jau pēc nedēļas apskatot vienu un to
pašu vietu, «Druvu» saimnieks redz, kas
pa šo laiku ir mainījies. 

«Dzelzsceļniekos», kas ir daļa no uzņē-
muma SIA Meža īpašums īpašumiem,
novērojama jau nedaudz atšķirīgāka mežu
apsaimniekošana. Kā stāsta īpašuma pār-

valdnieks Edgars Birks, visi ienākumi, kas
iegūti no mežu apsaimniekošanas, tiek pēc
tam ieguldīti atpakaļ šo mežu attīstībā.
Kaut gan uzņēmums apsaimnieko lielas
platības, kur redzamas gan plašas lapegļu,
gan bērzu audzes, pārvaldnieks Edgars
stāsta, ka mīlestībai pret meža kopšanu
jābūt tik un tā. Pat, ja uzņēmuma pieeja
mežu apsaimniekošanai, iespējams, ir rūp-
nieciskāka, ir jābūt patikai pret dabu un
interesei par to, kā koki aug un mežu noza-
re attīstās. 

«Ir interesanti redzēt to, ka katram
meža īpašniekam ir savs rokraksts. Katrs
savu īpašumu apsaimnieko atšķirīgi. Taču
saimniekiem arī ir pamatojums tam, kāpēc
izvēlētas tieši šādas apsaimniekošanas
metodes. Tas mani mežu apsaimniekošanā
interesē visvairāk – saimnieku stāsti, vietas
vēsture un apsaimniekošanas metodes. Tas

parāda to, ka cilvēks, kopjot mežu, redz
ne tikai kubikmetrus, bet arī to, kas mežam
ir visvairāk vajadzīgs,» teic biologs, pēt-
nieks un konkursa žūrijas loceklis Māris
Olte.

Konkursa «Sakoptākais mežs» žūriju
pārstāv LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis
Muižnieks, Meža departaments meža stra-
tēģijas un politikas nodaļas vietniece Ilze
Silamiķele, Meža pētīšanas stacijas direk-
tors Mārtiņš Līdums, Zemkopības minis-
trijas Meža resursu un medību nodaļas
vadītāja Rita Benta, Latvijas Lauksaimnie -
cības universitātes rektore Irina Pilvere,
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece
lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe,
AS «Latvijas valsts meži» pārstāvis To -
mass Kotovičs, LTV raidījuma «Savai
zemītei» veidotāja Daina Bruņiniece, Valsts
Kultūrkapitāla fonda direktors Edgars

Vērpe, kardiologs Andrejs Ērglis un bio-
logs, pētnieks Māris Olte.

Konkursa otrajā kārtā žūrijas locekļi
devās vēl vienā izbraukumā – 22. augustā,
lai apciemotu īpašuma «Aizvēji» īpašnieku
Limbažu novadā un īpašuma «Vizbuļi»
saimnieku Ērgļu novadā. Pēc apskates žūri-
ja lems, kurš no īpašumiem ir pelnījis
«Sakoptākā meža» titulu. 

Konkursa mērķis ir apzināt labas mež-
saimniecības prakses piemērus privātajos
mežos un veicināt ilgtspējīgu meža apsaim-
niekošanu. 

Konkursa organizētājs ir Latvi jas Meža
īpašnieku biedrība, informatīvais sadarbī-
bas partneris ir portāls La.lv. 

Papildu informācija: Zane Ieviņa, Latvi -
jas Meža īpašnieku biedrības organizētā kon-
kursa «Sakoptākais mežs» projektu vadītāja
(tālr. 26612153,  e-pasts: zane@mezaipasnieki.lv

jebkurā situācijā.  Ja dienas laikā skrienu,
skrienu un nevaru paspēt izdarīt darbus, ir
jāatrod, kaut 3 minūtes, lai lūgtos Dievam,
atzītu, ka nevaru paspēt, dari Dievs ar mani,
ko vēlies. Lūdzot Dievam palīdzību, arī
saņemsim palīdzību, atsūtot citus cilvēkus,
piedāvājot situācijas, atrisinot tās. Sajūtot
savā dzīvē šos Dieva pieskārienus, sapra-
tīsi, ka Dievs ir. Agrāk baidīja, ja neiesi uz
baznīcu, Dievs sodīs. Bet Dievs taču ir
MĪLESTĪBA. Esmu pieredzējis, ka cilvēki
nereti neizprot, kas ir dzimtas dziedināšana.
Domā, ja jau nāku no alkoholiķu ģimenes,
tad man arī neveiksies. Bet ja dzīvosim ar
šīm negācijām, turpināšu atdarināt redzēto,
tad nekas nemainīsies. Ja esi visas šīs negā-
cijas redzējis, tad tikai pats cilvēks var
izdarīt brīvu izvēli. Ja esi kļuvis pilngadīgs
un turpini dzīvot netiklīgu, izvirtīgu dzīves
veidu, tad kāds ir sakars ar dzimtu, tā ir
paša cilvēka brīva rīcība un tie jau ir cil-
vēka paša grēki nevis dzimtas. Svarīgi
attiecības, problēmas atdod Dievam un
jālūdzas, nevar visu laiku vainot citus.
Iesaku lasīt katoļu baznīcas katehismu,
Svētos Rakstus, bet tikai Veco Derību
nevar uztvert burtiski, tā ir mācība. Svētie
Raksti ir jālasa, lai sagatavotu mūsu apziņu,
ka Dievs ir blakus. Jālūdzas ir par visu,
par darbu, par notikumiem, par cilvēkiem,
ja nelūdzamies, tad brīnāmies, bet kāpēc
nekas nenotiek, kāpēc viss ir pa tukšo. Par
garīgo veselību ir jārūpējas, ja nemainās
cilvēks, kas iet uz baznīcu, iet pie grēksū-
dzes, tad ir jārunā ar priesteri un jāmaina
lūgšana.

Vai vasaras praksēm būtu jābūt
garākām?

– Domāju, ka nē, jo seminārā jau gadu
gadiem ir izstrādāta sistēma. Nereti iestā-
joties seminārā, domāja, es gan ieviesīšu
pārmaiņas. Bet paiet neilgs laiks un sapro-
tam, ka sistēma ir izveidota, tā nav jāiz-
veido no jauna. Mainās metodes. Agrāk
nevarēja lietot telefonus. Tagad esam mobi-
li, pieejami cilvēkiem, sazvanāmi pa mobi-
lo tālruni. Tāpat internets, no vienas puses
negatīvs, no otras pozitīvs, kādiem mēr-
ķiem mēs to lietojam. Jāiet līdzi laikam. 

ko Jūs esat iemācījies no praksēm
draudzēs?

– Cilvēkiem bieži ir izkropļots priekš-
stats par priesteri. Lielākoties dzīvē cilvēki
ar priesteri kontaktējas, ja ir bēres, kāzas,
kristības. Priesterībā ir problēma, ka gar-
laicīgi sprediķi. Ir jālūdz Dievam, lai dedzī-
ba būtu vārdos. Ja priesteris dzīvo ļoti
noslēgti un nekontaktējas ar draudzi, es
domāju, ka tā arī ir problēma, jo priesterim
ir jābūt atvērtam, jāevanģelizē. Pateicība
Dievam, ka man ir bijusi iespēja piedzīvot
ļoti īpašas un piepildītas vasaras prakses.
Pagājšvasar kalpoju pie priestera Staņislava
Prikuļa, tur redzēju modeli kā var kalpot
un strādāt nelielās lauku draudzēs –
Baltinavā, Šķilbēnos un Tilžā. Pārsteidza,
ka pr. Staņislavs ir atklāts, dzīvo dzīvi drau-
dzē, uzrunā cilvēkus, neatteiks palīdzību
grūtos brīžos. Viļakā iepazīstos kā organizē
draudzes darbu – lielākā draudzē. Esmu
vasaras praksē bijis arī Krāslavā, Līvānos,

Ziemassvētku  un Lieldienu prakses pava-
dīju Dagdā, Ludzā, Raipolē un citās. Ļoti
uzrunā priestera Guntara Skutela spēja
neformāli lūgties jebkurā situācijā un viņa
paļāvība uz Dievu, lai visu darītu ar Dieva
palīdzību. Uzrunā pr. Guntara Sv. Misē
lūgtās vispārīgās lūgšanas, jo tās saka no
sirds, saviem vārdiem. Godīgs priesteris,
spēj pielāgoties situācijām. Galvenais man
ir izrunāties ar priesteri, ko nesapratu vai
neizpratu. Priesteru Staņislava un Guntara
labos piemērus kalpošanā vēlētos pārņemt
un pielietot dzīvē, kad pašam būs jākalpo
jau kā priesterim draudzē. 

Iegūstu arī komunikācijas prasmes, jo
daudz ir jārunā ar cilvēkiem. Apgūstu pras-
mes kā organizēt saimnieciskos darbus.
Vienmēr kaut kas notiek. Svarīga ir arī
veselība, izturība, pacietība, psiholoģiskā
slodze. Šādās praksēs izdzīvojam reālu
priestera dzīvi, ar kādu mums pašiem būs
jāsastopas, kad kļūsim par priesteri. Jo

neviens nerisinās priestera uzdevumus
draudzē, nenāks bīskaps un visu neatrisi-
nās. Praksē mācos arī kā vajadzētu darīt
un kā nevajadzētu darīt.

Priesterību nevar nopirkt, ir Dieva aici-
nājums un Dieva žēlastība, tad kļūsi par pries-
teri, ja neiet, nav prieka, tad labāk arī nekļūt
par priesteri. Svarīgi ir, ko katrs vīrietis meklē
priesterībā? Kā pats organizē savu sadzīvi.
Kā veido sadarbību ar citiem cilvēkiem. 

ko Jūs novēlētu Viļakas Romas kato-
ļu draudzei?

– Būt aktīvai un turpināt iesākto.
Apbrīnojamus apgriezienus ir uzņēmusi
draudze, sadarbojoties ar speciālistiem un
draudzes locekļiem var izdarīt daudz lietas.
Lūdziet Dievu, esiet kopā ar Dievu un Jums
izdosies. 

Teksts: Vineta Zeltkalne, 
foto: pr. Guntars Skutels

un Vineta Zeltkalne

Vilakas novada_AUGUSTS_2019_avize.qxd  26.08.2019  17:08  Page 9



10

Viļakas no vadā 2019. gada augusts

Projektu konkurss 
Viļakas novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2019.gadā izsludina
2.kārtu projektu konkursu topošo, jauno un tūris-
ma uzņēmēju projektiem Viļakas novadā.  

konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības
attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu

un jaunus uzņēmējus biznesa ideju īstenošanu un attīstību,
kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli.

aicinām uzņēmējdarbības projektu konkursā piedalīties
fiziskas personas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Viļakas nova-
dā, pašnodarbinātos, mājražotājus, individuālos komersantus (IK),
zemnieku saimniecības (z/s), mikro un mazos uzņēmējus, kuri uz
projekta iesniegšanas brīdi nav darbojušies ilgāk par pieciem
gadiem, bet ja projekta iesniedzējs projektu īsteno tūrisma nozarē,
projekta iesniedzējam kopējais apgrozījums nevar būt lielāks pēdējā
noslēgtajā gadā līdz EUR 5000,00.

Projektu pieteikumi no 2019. gada 1. augusta līdz 2019.
gada 6. septembrim iesniedzami personīgi Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļā (106.kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā,
Viļakas novadā, LV-4583, nosūtot pa pastu adresētu Viļakas novada
domei vai iesniedzot elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elek-
tronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: dome@vilaka.lv. 

Projekti ir jāīsteno līdz 2019. gada 30. novembrim. Konkursa
projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums 2. kārtai no
Viļakas novada pašvaldības budžeta ir EUR 5083,00. Vienam pro-
jektam atbalsta summa nepārsniedz EUR 2000,00, bet var iesniegt
projektus arī par mazāku summu. Līdzfinansējumu projekta iesnie-
dzējs nodrošina 10 % apmērā no projekta kopējās summas. Līdz -
finansējums ir naudas līdzekļi. Pašvaldības finansējumu piešķir
pretendentiem, kuru projekti paredz ieguldījumus uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstībai un paplašināšanai, ieguldot pamatlīdzekļu
(t.sk. programmnodrošinājuma) un mazvērtīgā inventāra iegādē,
veicot būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un
atjaunošanas darbus un iegādājoties būvmateriālus.

Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216, rakstot 
uz vineta.zeltkalne@vilaka.lv vai interesējoties Viļakas 

novada domes attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.)

SPoR Ta ak Ti Vi Tā TeS No Va dā 

«Balkanu apļi – 2019» – 2. kārta

augusta sākumā skrējēji pul -
cējās Balkanos, lai cīnītos par ot -
rās kārtas godalgotajām vietām.

Patīkami, ka uz otro kārtu arī
ieradās kupls dalībnieku skaits –
48 skrējēji.

Pēc otrās kārtas rezultātu apko -
pošanas jau var saskatīt tos skrē-
jējus, kuri būs potenciālie visu trīs
kārtu uzvarētāji savās vecuma gru -
pās, ja spēs noturēt savu sniegu-
mu arī trešajā kārtā. Tāpat kā pir-

majā kārtā, tā arī otrajā kārtā dau-
dzās grupās izvērtās sīva cīņa par
uzvaru savā vecuma grupā. 

Tāpat kā iepriekšējos gados
arī šogad sacensību dalībnieki,
kuri būs uzvarējuši visās 3 kārtās,
saņems piemiņas balvas.

Šajā kārtā bija jauni dalībnie-
ki, kuri vēl nebija agrāk piedalīju -
šies skriešanas sacensībās Bal -
kanos. 

Paldies vecākiem un vecvecā-

kiem par atbalstu bērnu un maz-
bērnu nokļūšanai uz sacensībām.

Īpašs paldies Inesei Martino -
vai, Rudītei Mičai, Unai Kozlovskai
par sniegto atbalstu sacensību tie-
sāšanā.

Rezultātus var apskatīt Viļa -
kas novada mājas lapā www.vila-
ka.lv sadaļā Sports

Sacensību organizators
Pēteris Vancān

Foto: Una Kozlovska

Nacionālais veselības dienests (NVd) informē, ka,
panākot vienošanos ar zāļu ražotājiem un lieltirgotavām,
vairākiem valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajiem
medikamentiem no 2 % līdz 51 % samazināta cena, kuru
valsts maksā, lai nodrošinātu zāles kompensācijas sistē-
mas ietvaros. Pateicoties šim finanšu ietaupījumam, kom-
pensējamās zāles var saņemt lielāks pacientu skaits, kā
arī daļai medikamentu samazinās pacientu līdzmaksājums. 

Vienlaikus no šī gada 1. augusta ir uzlabota valsts apmak-
sātas terapijas pieejamība pacientiem ar HIV infekciju.
Uzlabojumi paredz, ka pirmās un otrās izvēles antiretrovi-
rālās terapijas līdzekļiem terapijas nozīmēšanai vairs nav
nepieciešams speciālistu konsilijs – zāles drīkst izrakstīt
infektologs vai pediatrs, kuri ir līgumattiecībās ar NVD.
Tādējādi pacientam ir iespēja ātrāk uzsākt terapiju. Tāpat ir
paplašinātas terapijas izvēles iespējas, Kompensējamo zāļu
sarakstā iekļaujot jaunus medikamentus HIV infekcijas, kā
arī oportūnistisko infekciju ārstēšanai.

Savukārt no šī gada 1. jūlija ir paplašinātas terapijas
iespējas arī pacientiem ar Hodžkina limfomu, kā arī inkon-
tinences līdzekļi ar 50 % kompensācijas apmēru vidēji
smagas, smagas un dziļas garīgās atpalicības gadījumā
tiek nodrošināti visām vecuma grupām. Bērniem ar šīm
diagnozēm inkontinences līdzekļu kompensācija saglabā-
jas 100 % apmērā. 

No šī gada jūnija kompensējamo zāļu sarakstā ir
iekļautas jaunas zāles aknu vēža, vairogdziedzera vēža
un krūts vēža ārstēšanai. Vairākas jaunas diagnozes ir
iekļautas psihisko un uzvedības traucējumu grupā –
«Personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības,
bojājuma vai disfunkcijas dēļ» (diagnozes kods F07),
«Akūti un transitoriski psihotiski traucējumi» (diagnozes
kods F07), «Depresīva epizode» (diagnozes kods F32) un
«Viegla garīga atpalicība» (diagnozes kods F70). Minēto
diagnožu gadījumā noteiktus medikamentus no valsts
budžeta līdzekļiem kompensē 75 % vai 100 % apmērā

(atkarībā no diagnozes).
Kopumā no 2019. gada 1. augusta Kompensējamo

zāļu sarakstā ir iekļauts 1691 medikaments un 265 medi-
cīniskās ierīces. Iedzīvotāju, kuri saņem valsts kompen-
sējamos medikamentus, skaits ar katru gadu pieaug. Gada
laikā zāles no valsts budžeta tiek nodrošinātas ap 700 tūk-
stošiem pacientu.

NVD vērš uzmanību, ka 50 %, 75 % vai 100 % apmē-
rā, atkarībā no kompensācijas apmēra konkrētai diagnozei,
valsts kompensē lētākās zāles ar līdzvērtīgu efektivitāti.
Līdz ar to, ja pacientam ir izvēlētas dārgākas zāles, starpība
starp lētākajām un dārgākām zālēm pacientam ir jāsedz
pašam. Tāpēc pacienti tiek aicināti pārrunāt ar ārstu un
farmaceitu lētāku zāļu lietošanas iespēju, lai ārstētos nepār-
maksājot, jo aktīvā viela, kura ārstē konkrēto slimību,
līdzvērtīgas efektivitātes zālēm ir viena un tā pati. 

Agnese Jasenoviča, Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja (tālr. 67043787)

Papildināts valsts kompensējamo zāļu klāsts un mazinātas zāļu cenas

Minifutbola spēles
Baltkrievijā

No 7. līdz 8. septembrim Balt -
krievijas Republikas Vitebskas apga-
bala Čašnikas rajona Novolukomļes
pilsētā notiks starptautisks turnīrs
mini futbolā, kurā piedalīsies arī mūsu
novada jaunākie futbolisti ivara kļa -
viņa vadībā. 

Jūlija mēnesī jaunie futbolisti sacen-
tās Krievijas Federācijas Pitalovas pil-
sētā, kur komandu kopvērtējumā ieguva
4. vietu.

Novēlu veiksmīgas spēles Baltkrie vijā!
Lietvedības, komunikācijas 

un informācijas nodaļas vadītāja
Terēzija Babāne
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Viļakas no vadā2019. gada augusts

iedzīVoTāJu ziNāŠaNai

aicinām Latvijas ģimenes iesaistīties izstādes
«dzimtas grāmata» veidošanā – līdz šī gada 2019.
gada 31. augustam iesūtīt projektam «Biblio-
tēka» savu dzimtas stāstu un aprakstu par grā-
matu, kas ģimenei ir īpaši nozīmīga. iedvesmo-
jošākie Latvijas ģimeņu stāsti un grāmatas 2020.
gadā tiks prezentēti izstādēs Rīgā, Liepājā un
Rēzeknē.

Literatūras darba formāts, valoda un izdošanas
gads nav svarīgi – tā var būt sena Bībele, pārmantota
no paaudzes paaudzē, romāns, kas kopīgā lasīšanas
priekā vienojis vairākus ģimenes locekļus, vai pavi-
sam nesen izdota pasaku grāmata.

Lai pieteiktos konkursam ir jāiesūta dzimtas stāsts, apraksts par ģimenei nozīmīgu grāmatu
un grāmatas fotogrāfija.

Pieteikumus aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu biblioteka@bib.eu ar norādi «Dzimtas grāmata»
vai ierakstītā vēstulē uz adresi: «Baltic International Bank», Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050 ar norādi
«Jekaterinai Kuzņecovai, «Baltic International Bank», konkursam «Dzimtas grāmata» līdz 2019. gada
31. augustam.
Vairāk informācijas par konkursa noteiktumiem –  https://www.manabiblioteka.lv/dzimtas-gramata

aicinām piedalīties izstādē «dzimtas grāmata»

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
2. oktobrī Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas

aptiekas) no plkst. 10.00 līdz 17.00
izMekLēJuMi

Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• Bez nosūtījuma – 25,00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
• 1 projekcija – 9,00 EUR
* kaRdioGRaMMa  – 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* d ViTaMīNa NoTeikŠaNa 6.00 EUR
PaCieNTieM  LūdzaM  VeikT PieRakSTu Pa tālr. 25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupaViļakas novada dome 22.augustā saņēma

dabas aizsardzības pārvaldes vēstuli, kurā infor-
mē novada iedzīvotājus:

«Dabas aizsardzības pārvalde pēdējā gada laikā
saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzī-
votāju ziņojumus un sūdzības par Spānijas kailglie-
mezi Arion vulgaris. Gliemeži nereti tiek konstatēti
lielā skaitā un tie nodara ievērojamus postījumus
dārzu īpašniekiem. 

Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts
visinvazīvāko dzīvnieku sarakstā. Kopš 2009.gada šī
suga ir sastopama arī Latvijas teritorijā un šobrīd ir
konstatētas un apstiprinātas vairāk kā 60 sugas atrad-
nes, kuras lokalizējas galvenokārt Latvijas centrālajā
daļā. Dabā Spānijas kailgliemezi var atpazīt pēc vai-
rākām pazīmēm: bezmugurkaulnieks ir no 7 cm līdz
14 cm garš; ķermenis ir plats un nedaudz saplacināts;
krāsa variē no brūngani pelēkzaļai līdz oranžai; pēda
ir balta vai pelēcīga un to klāj gļotas; uz ķermeņa
virsmas ir labi saskatāmi izcilnīši. Tas labprāt uzturas
mitrās vietās un ir novērojams no rīta, vakaros, naktīs
un lietus laikā. Ārēji Spānijas kailgliemezis Arion vul-
garis ir ļoti līdzīgs sarkanajam kailgliemezim Arion
rufus, kas ir sastopams Latvijas dienvidrietumos:
Embūtē  un pie Liepājas ezera. Minētā iemesla dēļ
sākumā eksperti precīzi nosaka kailgliemeža sugu un
tikai tad tiek apstiprināta jauna atradne.

Sugas ietekme var izpausties dažādi, un tā ir
jāvērtē kompleksi, neaprobežojoties vienīgi ar tiešu
kailgliemežu ietekmi uz dabiskajām ekosistēmām,
piemēram, savairojoties lielā skaitā, kailgliemeži var
apdraudēt vietējās augu sugas gan apēdot tās, gan
pārnēsājot dažādus augu patogēnus. Tāpat Spānijas
kailgliemezis izkonkurē un barojas ar citām bezmu-
gurkaulnieku sugām, piemēram, gliemežiem un slie-
kām. Dabiskos biotopos suga apdraud vietējās glie-
mežu sabiedrības. Ir novērota krustošanās ar tuvāk
radniecīgajām Arion ģints kailgliemežu sugām, kā
rezultātā tās asimilējas un izzūd. Suga var izplatīt
jaunas parazītu un patogēnu sugas, kas ar gliemežiem
tiek ievestas no citiem reģioniem. Latvijā apdraudē-
tākie dabiskie biotopi ir platlapju meži, gravu nogāžu
meži, mežainās kāpas un zālāju biotopi. 

Latvijā nav ziņu par Spānijas kailgliemeža ietekmi
uz cilvēka un dzīvnieku veselību, taču zinātniskajā
literatūrā norādīts, ka šie kailgliemeži: var pārnēsāt
Escherichia coli baktērijas; ir starpsaimnieki vairākām
parazītu sugām, kas invadē suņu dzimtas dzīvniekus;
starpsaimnieki parazītiskajai nematožu sugai
Aelurostrongylus abstrusus, kuras definitīvais saim-
nieks ir kaķis; zaļbarības piesārņojums ar gliemežiem
var palielināt mājlopu risku saslimt ar botulismu, ko
ierosina Clostridium botulinum baktērijas, kas dzīvo
augsnē un var nonākt kontaktā ar gliemežiem.

Gliemežu savairošanās gadījumā lauksaimnieki
ir spiesti izmantot dažādus ķīmiskos ierobežošanas
līdzekļus, kas rezultējas ar netiešu kailgliemežu
ietekmi uz vides kvalitāti vai produkcijas kvalitāti
un pašizmaksu. Jau šobrīd suga netieši ietekmē
pagaidām nelielas daļas iedzīvotāju dzīves kvalitāti,
savukārt masveida savairošanās gadījumā, suga
netieši var ietekmēt ekosistēmu pakalpojumu kva-
litāti, samazināt uzņēmēju ienākumus, zemes un
īpašumu vērtību. 

Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek ieva-
zāts ar stādiem, pie kuru saknēm atrodas gliemeža
oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu gliemezis veiksmīgi

iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām, grāvmalām un
ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan kaimiņu dārzos,
gan arī dabiskās teritorijās. Tāpēc ir svarīgi saprast,
ka Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanā
būtu jāiesaistās visu invadēto teritoriju īpašniekiem.
Tā kā Spānijas kailgliemezis visintensīvāk olas dēj
no augusta līdz septembrim, ir jācenšas panākt, lai
pēc iespējas mazāks gliemežu skaits sasniegtu olu
dēšanas vecumu un izdētu olas. Viena dējuma olas
ir vienkopus un vienā dējumā var būt pat vairāk
nekā 250 olu.

Ņemot vērā augstāk minēto Dabas aizsardzības
pārvalde aicina ziņot par jauniem atradņu gadījumiem,
rakstot uz epastu santa.rutkovska@daba.gov.lv un
iveta.jakubane@llkc.lv. 

Ja Spānijas kailgliemežu atradne ir apstiprināta,
Dabas aizsardzības pārvalde aicina rast iespējas
veikt Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanas
pasākumus, piemēram:

• visefektīvākā metode ir nolasīt ar rokām vēlu
vakarā krēslai iestājoties vai agri no rīta (kad kail-
gliemeži ir aktīvi) un iznīcināt tos pāršķeļot ar lāpstas
vai kāda cita asa priekšmeta palīdzību vai ievietojot
uz vienu diennakti 10% vārāmā sāls šķīdumā. Spā -
nijas kailgliemezis savā barībā izmanto arī beigtus
vai savainotus savas sugas īpatņus. Tāpēc beigtos
gliemežus var atstāt citu īpatņu piesaistīšanai kon-
krētā vietā, taču šādā gadījumā konkrētā vieta jāap-
seko atkārtoti. Ja kailgliemeži tiek iznīcināti līdz
jūlijam, beigtie indivīdi jāaprok zemē. Ja kailgliemeži
tiek iznīcināti augustā, septembrī, lai nepieļautu oliņu
nonākšanu vidē un to izšķilšanos, beigtie indivīdi ir
jāsadedzina vai jāievieto vārāmā sāls šķīdumā; 

• teritorijā var ierīkot gliemju lamatas. Par lama-
tām var kalpot kastes, burkas, pudeles ar nogrieztu
galu un tajās ievietotu pievilinātājvielu, piemēram,
pūstoši augi, suņu un kaķu mākslīgā barību, kom-
binētā lopbarība;

• teritorijā var ierīkot slīcināšanas slazdus - aug-
snē līdz augsnes virskārtai ierok trauku, kurā ielej
šķidrumu kopā ar pievilinātājvielu. Visbiežāk slīci-
nāšanas slazdos par pievilinātājvielu izmanto alu.
Ja slazdos būs tikai tīrs ūdens, gliemeži var ātri no
tā izlīst ārā. Tāpēc šķidrumam ir jāsatur vielas, kas
veicina gliemežu noslīkšanu — 1 % vara (vara sul-
fāts) vai 10 % vārāmā sāls šķīdums;

• ķīmiskā ierobežošana, izmantojot limacīdus -
izkaisot granulas vietās, kur tie novēroti visvairāk.
Tomēr limacīdu lietošanā jāievēro atbilstošie lieto-
šanas un uzglabāšanas noteikumi.  

Ir jārēķinās, ka kailgliemežu ierobežošana ir dar-
bietilpīgs process, kas ir jāveic katru gadu. Tāpēc ir
daudzi preventīvi pasākumi, kuru regulāra veikšana
palīdzētu Spānijas kailgliemežu izplatības ierobe-
žošanai – regulāra ceļmalu, grāvju malu, aizaugušu
vietu pļaušana gliemeža invadēto vietu tuvumā.
Nopļauto zāli ieteicams novākt, lai gliemjiem nebūtu
vietu kur paslēpties. Ņemot vērā, ka gliemjus pie-
saista arī komposta kaudzes, rekomendējama slēgta
tipa komposta tvertņu lietošana, kas nepieļauj gliem-
ju iekļūšanu vai izkļūšanu no tvertnes.

Papildus informācijai aicinām iepazīties Dabas
aizsardzības pārvaldes mājaslapā pieejamo 2018.
gadā izstrādāto Spānijas kailgliemežu izplatības
ierobežošanas plānu, kā arī informatīvo materiālu
par Spānijas kailgliemezi.»

Spānijas kailgliemežu izplatības ierobežošana

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai
pagarināts līdz 15. septembrim

Laikapstākļi 2019. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši
ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lop-
kopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt
sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.

Strauji mainīgie laika apstākļi atstāja negatīvo ietekmi 2019. gada
lauksaimniecības produkcijas ražošanai veģetācijas periodā. Šogad
jūnija vidējā gaisa temperatūra Latvijā  pārsniedza mēneša normas,
kļūstot par siltāko jūnija mēnesi novērojumu vēsturē, savukārt nokriš-
ņu daudzums bija 33% zem mēneša normas, kas ietekmēja zālāju
augšanu un kavēja uzsākt to nopļaušanu un novākšanu lopbarības
vajadzībām jūnija beigās. Jūlijā nokrišņu daudzums bija 15% virs
mēneša normas un daudzviet uz zālāju laukiem nebija iespējams
uzbraukt ar pļaušanas un novākšanas tehniku. Arī augustā Latvijā
saglabājās mitrs un vēss laiks, kas apgrūtināja zālāju nopļaušanu un
novākšanu līdz 15.augustam.

15. augusts ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam jābūt noga-
nītam vai nopļautam un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES pla-
tību maksājumus – vienoto platības maksājumu, maksājumu par kli-
matam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb «zaļināšanas»
maksājumu, mazo lauksaimnieku shēmas maksājumu, maksājumu
par bioloģisko lauksaimniecību, maksājumu par apgabaliem, kuros ir
dabas vai citi specifiski ierobežojumi.

Ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri
izmanto zālājus lopbarības vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija
ir paredzējusi iespēju līdz 15. septembrim nopļaut un novākt tos zālājus,
kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebija iespējams nopļaut un
novākt līdz 15. augustam.

Informāciju sagatavoja ZM preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
(tālr.: 67027070, 67878705, 67027498, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv)   
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Viļakas no vadā 2019. gada augusts

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.

Viļakā ērģelnieks Eiženio Marija Fadžiani nospēlēja improvizētu
koncertu, izmantojot tās skaņas un ērģeļu reģistrus, kuri šobrīd ir pie-
ejami. «Jūsu ērģelēm ir ļoti bagāts un krāsains skanējums. Ērģeles ir
labas un prasmīgi uzbūvētas. Ir jūtams, ka restaurācijas procesā ir uzla-
bojusies skaņas kvalitāte. Ērģeles ir piemērotas ikdienas Sv. Mises
nodrošināšanai un arī daudzveidīgiem koncertiem. Novēlu Jums sekmīgi
restaurēt ērģeles līdz galam,» atzinīgu vērtējumu teica itāļu ērģelnieks. 

Visvairāk par itāļu ērģelnieka koncertu bija uztraucies Viļakas
katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels, jo, uzrunājot Viļakas drau-
dzes locekļus itāliski, visi tikai smaidīja, bet 3.augustā Viļakā ieradās
īsts itālis, kurš runā īstā itāļu valodā un varēja saprast prāvesta itāļu
valodu.  Itāļu valodas runāšanas testu prāvests izturēja, jo itālis novēr-
tēja, ka pr. Guntars runājot bellissimo jeb ļoti skaisti un molto bene
jeb ļoti labi. Kā arī prāvests bija brīdinājis Viļakas draudzi, ja uz kon-
certu atnāks maz apmeklētāju, tad viņam nekas cits neatliks kā doties
līdzi itāļu ērģelniekam, lai tuvākos gadus kalpotu Itālijā. 

«Jūsu baznīcas struktūra atgādina katedrāli. Esmu laimīgs, redzot
Jūs priecīgus un smaidīgus. Tas ir pierādījums, ka mūzika spēj darīt
lielas un nozīmīgas lietas. Aicinu, lai Jums mūzika kļūtu par dzīvi,
dziedot līdzi, dziedot korī vai jūtot līdzi. Esmu priecīgs, ka Jūs esat tik
daudz uz manu pirmo koncertu Viļakā, ceru, ka uz nākamo manu kon-
certu Viļakā Jūs būsiet  vēl vairāk. Lūdzu palūdzieties arī par manu
darbu Svētajā zemē, lai tur valdītu miers un mīlestība. Aicinu lūgties
rožukroni, jo kā tēvs Pio ir teicis, ka mūsu labākais ierocis ir rožukro-
nis,» iespaidus atklāja Eiženio Marija Fadžiani.

Projekta trešo vēsturisko ērģeļu svētku organizētāja, ērģelniece
Ilona Birģele ir pateicīga Dievam, ka ir devis iespēju iepazīties ar
priesteri Guntaru Skutelu, teica lielu paldies Viļakas novada ļaudīm
par atsaucību un sadarbību. Ne velti jau trešajos svētkos pēc kārtas
Viļakā uzstājas starptautiski atzīti ērģelnieki no ārzemēm.  «Lai pilnībā
restaurētu ērģeles ir nepieciešamas Jūsu lūgšanas, lai tās stiprinātu  un
iedvesmotu restauratorus, un arī finansiāls atbalsts, lai turpinātu ērģeļu
restaurāciju. 3.augusta koncerta ziedojumi tika vākti Viļakas katoļu
baznīcas ērģeļu turpmākai restaurācijai. Cerēsim, ka Dieva nodoms
ir, lai tuvākajos gadus Viļakas ērģeles skanētu tūkstoš mēlēs, tā dodot
iespēju ērģelniekiem parādīt skaņu krāsainību un bagātību Viļakā.
Pateicos Viļakas novada domei un kultūras metodiķei Sandrai Ločmelei
par atbalstu un sadarbību. Liels paldies Skaidrītei par krāšņo baznīcas
rotājumu un sirsnīgs paldies daudzajiem slepenajiem atbalstītājiem,»
pastāstīja un pateicās prāvests Guntars Skutels.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Itāļu ērģelnieka koncerts saviļņo sirdis

Svētku rotā sapostajā Viļakas Romas katoļu baznīcā 3.augustā ērģeļmūzikas koncertu «Sirds
atspulgā» sniedza ievērojamais itāļu ērģelnieks eiženio Marija fadžiani. Šī ir ērģelnieka

pirmā vizīte Latvijā, kuras laika eiženio apmeklēja Rīgu un koncertēja ugālē un Viļakā. itāļu
ērģelnieks bija sagatavojies tikties ar Latviju, jo kāds viņam labi pazīstams priesteris pagājušā
gada septembrī pavadīja pāvestu francisku Latvijas vizītē un teica, ka Latvija esot neparasti
skaista un zaļa zeme. 

(Sākums 1. lpp.)

M. Mežgals klātesošos iepazīstināja ar uzņēmuma dar-
bību, par apraidi Latvijas teritorijā, kā platjoslas internets
nonāk pie gala lietotājiem.  Informēja, ka stiprie signāli
nāk no kaimiņzemēm, kur pierobežā mūsu iedzīvotāji redz
pat līdz 20 Krievijas TV kanāliem. Tāpēc viens no uzde-
vumiem būs apraides stiprināšana pierobežā, jo pašlaik
tas ir vājš, vai vispār tā nav. 

Tiešraides laikā jautājumi tik uzdoti no skatītājiem,
uz kuriem atbildēja LVRTVC speciālisti. 

Tikšanās laikā Balvu novada deputāte Aija Mežale
pasniedza Latgales Nacionālās apvienības deputātu sarū-
pētos Latvijas Valsts karogus. Tie tika pasniegti Viļakas
novada ģimenēm-Albīnas Veinas ģimenei Viļakas pilsētā
un Birutas Bukovskas ģimenei Susāju pagastā. 

Pēcpusdienā Medņevas pagasta Aizpurvē masta pama-
tos tika iemūrēts vēstījums nākamajām paaudzēm, kurš
tika parakstīts 2019.gada 26.jūlijā Krāslavas novada Indrā.
Vēstījumu parakstīja Latvijas Valsts prezidents Egils
Levits, LVRTVC valdes loceklis Mariss Mežgals un
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 

Šis būs astotais masts un nākošgad ceram, ka tas stip-
rinās informatīvo telpu pierobežā.

Masta pamatus iesvētīja Viļakas katoļu draudzes pries-
teris Guntars Skutels. 

Visgaidītākais mirklis bija ieraudzīt 800kvm plato
Latvijas Valsts karogu, kurš pabijis citos novados un
21.augustā Aizpurvē bija klāt šajā vissvarīgākajā brīdī.
To palīdzēja visiem klātesošajiem ieraudzīt dažādu paau-
džu kolektīvu dalībnieki un visi pieaicinātie cilvēki.

Terēzija Babāne, Lietvedības, komunikācijas 
un informācijas nodaļas vadītāja 

Iemūrē laika
kapsulu 
ar vēstījumu
nākamajām
paaudzēm
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