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Ziemīgajā 7. decembra dienā Viļa -
kas novada domē kopā ar saviem

vecākiem, brāļiem un māsām pulcējās
2016. ga da nogales un 2017. gadā dzimušie
mazuļi, lai tiktos ar novada priekšsēdē -
tāju un saņemtu dāvaniņu. Novadā ir 
31 jaundzimušais, bet uz pasākumu da-
žādu iemeslu dēļ nebi ja visi mazuļi iera-
dušies.

Pasākumu iesāka Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādes «Pasaciņa» Lāčuku grupi -
ņas bērni ar priekšnesumu, dejām un dzies -
mām. Ma zuļus uzrunāja Medņevas pirmssko -
las izglī tības iestādes «Pasaciņa» vadītāja
Ilze Bro kāne. Un pēc tam arī Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 

Pēc uzrunas katrs mazulis saņēma dāva -
nas un domes priekšsēdētājs aicināja visus

uz kopīgu svētku egles iedegšanu.
Paldies visiem, kuri atrada iespēju ierasties

pasākumā! Paldies par uzstāšanos Medņevas
pirmskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» au-
dzēkņiem un skolotājām! Lai ir gaišs Ziemas -
svētku gaidīšanas laiks!

Teksts un foto: Lietvedības,
komunikācijas un informācijas nodaļas

vadītāja Iluta Duļbinska

Jaundzimušo tikšanās pie priekšsēdētāja 2017. gadā

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija
Vārds. Tas iesākumā bija pie Dieva.  No Viņa viss radies, un bez

Viņa nekas nav radies, kas radīts. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija
cilvēku gaisma. Un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.
Bija cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai lie -
cinātu par gaismu, lai visi ticētu caur viņu. Viņš nebija gaisma, bet lai
liecinātu par gaismu. Bija patiesa Gaisma, kas apgaismo katru cilvēku,
kas nāk šinī pasaulē. Viņš bija pasaulē, un pasaule ir Viņa radīta, un
pasaule Viņu neatzina. Viņš nāca savā īpašumā, bet savējie Viņu
neuzņēma. Bet kuri Viņu uzņēma, kas tic Viņa vārdam, tiem Viņš deva
varu kļūt par Dieva bērniem. Kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas,
ne no vīra gribas, bet no Dieva dzimuši. Un Vārds kļuva miesa un
dzīvoja starp mums; un mēs redzējām Viņa godību, Tēva Vienpiedzi -
mušā godību, pilnu žēlastības un patiesības. /Jāņa 1, 1-14/

Aicinām Viļakas novada informatīvā izdevuma «Viļakas novadā»
lasītājus izlasīt Viļakas draudžu prāvestu un mācītāju pārdomas un
vēlējumus par Adventa un Ziemassvētku laiku un ieklausīties viņu
sniegtajos padomos, lai mēs ik dienu ar saviem darbiem, domām un
vārdiem tuvotos mūžīgajai dzīvei.

(Turpinājums  7. lpp.)

Sagaidīsim Kristus dzimšanu 
ar baltām domām un dvēselēm!

d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e  d   e   d   e   d   e 

Drīz pēdējā Adventes
svecīte izdegs
un eņģeļu godībā
svētvakars nāks,
lai pielūgsmē klusā
sirds atvērtos Gaismai,
un dvēselē atplauktu
Ziemassvētku nakts!

/Ināra Seņkāne/

Gada nogalē pārdomājam aizvadītā gada notikumus, izvirzām
nākamā gada mērķus. Brīnišķīgi apzināties to, ka blakus ir
daudz lielisku, mums tuvu cilvēku, kuri mūs atbalsta, stiprina,
iedrošina turpināt ceļu, lai sasniegtu mūsu sapņus. Būsim
uzmanīgi pret tuviem cilvēkiem, saudzēsim viņus, rūpīgi sargāsim
cilvēciskās attiecības, atcerēsimies tos, kuri jūtas vientuļi.
Lai 2018. gadā Jums ir daudz izvirzītu un sasniegtu mērķu!

Mīlestības, Ticības un Cerības 
pārbagātus Ziemassvētkus! 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
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Viļakas no vadā 2017. gada decembris

aktualItāteS VIļakaS NoVada doMē

l Viļakas novada domes lēmumi

2017. gada 27. novembrī notika domes ārkārtas
sēdē, kurā tika pieņemts 1 lēmums: 

Nr.557 – Veikt  finanšu ieguldījumu Sabiedrībā ar ie-
robežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks», reģistrācijas
numurs 42403013299 – 17000.00 Eur apmērā energoe-
fektivitātes pasākumu īstenošanai. Finanšu ieguldījumu
ieskaitīt SIA «Viļakas namsaimnieks» kontā. Palielināt
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Viļakas namsaimnieks»
pamatkapitālu par ieguldījuma vērtību  17000.00 Eur SIA
«Viļakas namsaimnieks» līdz 2018.gada 2.jūlijam
jāiesniedz atskaite par piešķirto līdzekļu izlietojumu.

2017. gada 29. novembrī notika domes sēdē, kurā
tika pieņemts 31 lēmums: 

Nr.558 – Apstiprināt īrniecei kompensējamo izdevumu
apmēru –170.00 Eur. Atbrīvot īrnieci  no īres maksas dzī-
vojamās telpas remonta izdevumu –170,00  Eur apmērā.

Nr.559 – Pārslēgt dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr. 2,
Eržepoles ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā īres līgumu   uz
fiziskas personas vārda. Dzīvojamās telpas īres līgumu
noslēgt mēneša laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

Nr.560 – Lauzt  īres līgumu ar fizisku personu par
dzīvokļa Nr. 4, Viļakas  ielā 18, Žīguros, Žīguru pag.,
Viļakas nov., īri ar 01.11.2017.

Nr.561 – Pagarināt  2007.gada 26.novembra zemes
nomas līgumu Nr.26.11.2007., noslēgtu ar fizisku personu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007
0128, platībā 2,8210 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļa -
kas nov., nomu uz 10 gadiem, nosakot nomas darbības
termiņu līdz 2027. gada 25. novembrim, ar lietošanas
mērķi – NĪLM kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.562 – Pagarināt 2008. gada 20. novembra zemes
no mas līgumu, noslēgtu ar fizisku personu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0102, platība
1,3 ha, kas atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz
10 gadiem, nosakot nomas darbības termiņu līdz 2027.
gada 19. novembrim, ar lietošanas mērķi – zeme, uz ku -
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101).

Pagarināt 2008. gada 20. novembra zemes nomas līgu -
mu, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3892 007 0130, platība 1,70 ha, kas
atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz 10 gadiem,
nosakot nomas darbības termiņu līdz 2027. gada 19. novemb -
rim, ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim -
nieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Pagarināt 2008. gada 20. novembra zemes nomas līgu -
mu, noslēgtu ar fizisku personu par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3892 007 0089, platība 1,11 ha, kas
atrodas Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz 10 gadiem,
nosakot nomas darbības termiņu līdz 2027. gada 19. novem -
brim, ar lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).

Nr.563 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku perso -
nu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 002
0102  daļas, platībā 2,4 ha, Vecumu pag., Viļakas nov., nomu
uz 5 gadiem ar lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101) zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.564 – Slēgt zemes nomas līgumu fizisku personu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0237
daļas, platībā 0,7 ha, Vecumu pag., Viļakas nov., nomu uz
5 gadiem ar lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101) zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.565 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku perso -
nu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004
0164  daļas, platībā 0,5 ha, Vecumu pag., Viļakas nov., nomu
uz 5 gadiem ar lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101)zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.566 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku perso -
nu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004
0163 daļas, platībā 4,0 ha, Vecumu pag., Viļakas nov., nomu
uz 5 gadiem ar lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101) zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nr.567 – Slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004
0123  daļas, platībā 0,8 ha Vecumu pag., Viļakas nov., nomu
uz 5 gadiem ar lietošanas mērķi (NĪLM kods 0101) zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nr.568 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Sigulda», kadastra
Nr. 3870 001 0083, kopējā platība 6,37 ha, sastāvošu no
trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3870 001
0083, platība 3,31 ha, 3870 001 0152, platība 1,99 ha,
3870 001 0163, platība 1,070 ha,  atrodas Medņevas pag.,
Viļakas nov.,  divās daļās un veidot atsevišķus divus īpa -
šumus: atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
3870 001 0152, platība 1,99 ha, 3870 001 0163, platība
1,070 ha, un  veidot jaunu nekustamo  īpašumu, kuram pie -
šķirt nosaukumu «Lozdova»; atlikušajai īpašuma daļai, kura
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870

001 0083, platība 3,31 ha, saglabāt  nekustamā īpašuma
nosaukumu «Sigulda»; zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumiem 3870 001 0152 ar platību 1,99 ha, 3870 001
0163 ar platību 1,070 ha un 3870 001 0083, platība 3,31
ha, saglabāt iepriekš noteikto zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (NĪLM kods 0101).

Nr.569 – Sadalīt nekustamo īpašumu «Lipnīši», ka dastra
Nr. 3870 004 0046, kopējā platība 6,5 ha, sastāvošu no
divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 3870
004 0046, platība 3,1 ha, 3870 004 0073, platība 3,4 ha, at -
rodas Medņevas pag., Viļakas nov.,  divās daļās un veidot
atsevišķus divus īpašumus: atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 3870 004 0046, platība 3,1 ha, un  veidot jau -
nu nekustamo īpašumu, kuram piešķirt nosaukumu «Lap -
senes»; atlikušajai īpašuma daļai, kura sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 004 0073, platība
3, 4 ha, saglabāt  nekustamā īpašuma nosaukumu «Lipnī -
ši»; zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 3870 004
0046, ar platību 3,1 ha, saglabāt iepriekš noteik to zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101); zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 3870 004 0073 ar tai
piekrītošo platību 3,4 ha mainīt zemes lietošanas mērķi
no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (NĪLM kods 0101), uz zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

Nr.570 – Aktualizēt un apstiprināt Viļakas novada do -
mes īpašumā vai valdījumā neapbūvētu zemes vienību
sa rakstu, kas nododamas nomā (skatīt www.vilaka.lv).

Nr.571 – Piešķirt Medņevas jauniešu iniciatīvu centram
«Sauleszieds» galda spēļu iegādei 66,00 Eur. Līdzekļus pie -
šķirt no ieņēmumiem par telpu nomu palielinājuma daļas.

Nr.572 – Piešķirt  Viduču pamatskolai saimniecisko
izdevumu segšanai 560,00 Eur. Līdzekļus piešķirt no ie-
ņēmumiem par telpu nomu palielinājuma daļas.

Nr.573 – Atļaut novirzīt Kupravas teritorijas apsaim-
niekošanas budžeta tāmē 2108,00 Eur  bruģa iegādei. Lī-
dzekļus novirzīt no Kupravas pagasta pārvaldes budžeta
tāmes izdevumiem.

Nr.574 – Atļaut novirzīt Medņevas teritorijas apsaim-
niekošanas budžeta tāmē 1054,00 Eur zāles pļāvēja iegā -
dei. Līdzekļus novirzīt no Medņevas pagasta pārvaldes
budžeta tāmes izdevumiem.

Nr.575 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 4, Gar-
nizona ielā Nr. 7A, Viļakā, Viļakas novadā  īpašumā uz
paš valdības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 4 Garnizona
ielā Nr. 7A, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. 

Nr.576 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokļus Nr. 1 un
Nr. 2, Parka ielā Nr. 26, Viļakā, Viļakas novads,  īpašumā
uz pašvaldības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 1 un dzīvokli
Nr. 2, Parka ielā Nr. 26, Viļakā, Viļakas novadā par brīvu cenu.

Nr.577 –  Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 2, Pils
ielā Nr. 19, Viļakā, Viļakas novadā  īpašumā uz paš val -
dības vārda. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai piekri -
tīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 2, Pils ielā Nr. 19,
Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu.

Nr.578 – Reģistrēt zemesgrāmatā dzīvokli Nr. 2, Er-
žepoles ielā Nr. 5, Viļakā, Viļakas novadā  īpašumā uz
pašvaldības vārda. Atsavināt  Viļakas novada pašvaldībai
piekritīgo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr. 2, Eržepoles
ielā Nr. 5, Viļakā,  Viļakas novadā par brīvu cenu. 

Nr.579 – Reģistrēt zemesgrāmatā zemes gabalu Vecu -
mu  pag., Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3892 002
0043, platībā 5,8 ha, īpašumā uz pašvaldības vārda. Atsa -
vināt Viļakas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamu
īpašumu –zemes gabalu Vecumu pag. Viļakas novadā,
kadastra apzīmējums 3892 002 0043, platībā 5,8 ha par
brīvu cenu. 

Lēmumiem Nr.575, Nr.576, Nr.577, Nr.578, Nr.579 –
Uzdot pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanas ce -
nas noteikšanu.

Nr.580 – Piešķirt Viļakas novada pirmsskolas izglītības
iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās iz-
glītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglī-
tojamajiem un bērniem, kas neapmeklē pirmsskolas izglī -
tības iestādes, Ziemassvētku saldumu paciņas – 4,50 Eur
(t.sk.PVN 21%) vienam izglītojamajam vai bērnam. Pie -
šķirt Viļakas novada sociālo aprūpes iestāžu iemītniekiem
Ziemassvētku saldumu paciņas – 4,50 Eur (t.sk.PVN
21%) vienam iemītniekam. Piešķirt vientuļiem pensionā -
riem, kas neatrodas ārpusģimenes sociālās aprūpes
institūcijās, Ziemassvētku saldumu paciņas – 4,50 Eur
(t.sk.PVN 21%) vērtībā vienai personai.

Nr.581 – Izdarīt Viļakas novada domes 26.01.2017.
lēmumā Nr.15 «Par Viļakas novada administrācijas, iestā -
žu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu»
(protokols Nr.2, 14.&) šādus  grozījumus: Viļakas sociā -
lās aprūpes centra amatu sarakstā: samazināt amata «pavā ra

palīgs» (profesijas kods 941201, saime 13, līmenis III)
amata  vienību skaitu no 1,0 uz 0,5; piešķirt amata «aprū-
pētājs» (profesijas kods 532201, saime 39, līmenis I) 0,5
amata vienības; Šķilbēnu pagasta pārvaldes amatu sa -
rakstā: piešķirt amata «Tehniskais strādnieks» (profesijas
kods 933308, saime 3, līmenis IIA)– 0.5 amata  vienības;

piešķirt amata «Santehniķis» (profesijas kods 712601,
saime 13, līmenis IV) – 0.5 amata  vienības.

Nr.582 – Izdarīt grozījumus Viļakas novada domes
26.09.2013. nolikumā «Viļakas novada pašvaldības insti -
tūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo
garantiju nolikums». Lēmums stājas spēkā 2018. gada 
1. janvārī. Nolikumu skatīt www.vilaka.lv.

Nr.583 – Apstiprināt Viļakas novada muzeja vidējā
termiņa attīstības stratēģiju 2017.–2021.gadam, skatīt
www.vilaka.lv.

Nr.584 – Apstiprināt noteikumus «Noteikumi par Vi -
ļakas novada muzeja krājumu», skatīt www.vilaka.lv.

Nr.585 – Piedzīt no fiziskās personas nekustamā īpa -
šu ma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu  Šķilbēnu
pag., Viļakas nov., kadastra numurs 3882 001 0116 –
742,07 Eur, kas sastāv no pamatparāda  493,83 Eur un
nokavējuma naudas 248,24 Eur, piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo īpašumu.

Nr.586 – Apstiprināt Balvu sadarbības teritorijas civi -
lās aizsardzības komisijas sastāvu:

1.Komisijas priekšsēdētājs: 1.1.Aigars Pušpurs – Bal -
vu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. 2.Komisijas
priekšsēdētāja vietnieki: 2.1.Aleksejs Kovšovs – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes  Balvu daļas komandieris, kapteinis; 2.2.Sandra
Kapteine – Rugāju novada domes priekšsēdētāja; 2.3. Ser -
gejs Maksimovs – Viļakas novada domes priekšsēdē -
tājs; 2.4.Sarmīte Tabore – Baltinavas novada domes priekš -
sēdētāja. 3.Komisijas locekļi: 3.1.Uldis Keišs – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona
brigādes Balvu daļas inspektors, kapteinis; 3.2.Imanta
Serdāne – Balvu novada pašvaldības izpilddirektore;
3.3.Jānis Roginskis – Balvu novada pašvaldības domes
izpilddirektora vietnieks; 3.4.Vilis Žogota – SIA «Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība» saimniecības daļas va -
dītājs; 3.5.Evita Kupča – Veselības inspekcijas Sabiedrības
veselības uzraudzības un kontroles departamenta Vidzemes
kontroles nodaļas vides veselības analītiķe; 3.6.Mārīte Ņuk -
ša – Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārval -
des vadītāja; 3.7.Modris Zaķis – Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes Balvu iecirkņa  priekšnieka pienākumu
izpildītājs, Kārtības policijas nodaļas priekšnieks, pul-
kvežleitnants; 3.8.Rita Kravale – Balvu novada pašvaldības
policijas priekšniece; 3.9.Uldis Melnacis – Rugāju nova -
da pašvaldības policijas priekšnieks; 3.10.Vairis Pētersons
– Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks, pul-
kvedis; 3.11.Jānis Ritenis – Zemessardzes 31.Kājnieku
ba taljona komandieris, pulkvežleitnants; 3.12.Guna Za -
česte – Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecī -
bas Balvu nodaļas vecākā mežzine; 3.13.Andis Ločmelis –
AS «Sadales tīkls» Balvu nodaļas vadītājs; 3.14.Rudīte
Krūmiņa – Biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» Balvu
komitejas priekšsēdētāja; 3.15.Aivars Pugejs – Balvu no -
vada pašvaldības aģentūras «SAN–TEX» komunālais in-
ženieris; 3.16.Uldis Matisāns – Valsts akciju sabiedrības
«Latvijas valsts ceļi» Balvu nodaļas vadītājs.

Nr.587 – Precizēt Viļakas novada domes 2017.gada
27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 12/2017 «Par aprū -
pes mājās pakalpojumu Viļakas novadā»  atbilstoši Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  27.11.2017.
Nr. 1–18/9058 «Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017»
norādījumiem, publicēti šī informatīvā izdevuma 10.lpp.

Nr.588 – Atļaut Sergejam Maksimovam, savienot Vi -
ļa kas novada domes priekšsēdētāja amatu ar Latgales plā -
nošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnie -
ka amatu, Šķilbēnu Dievmātes Romas Katoļu draudzes
pilnvarotās personas amatu, SIA «ZAAO» kapitāla daļu
turētāja pārstāvja amatu, Latgales reģiona  attīstības
aģentūras  padomes locekļa amatu, Biedrības  Eiroreģions
«Pleskava, Livonija» Latvijas puses biedru valdes priekš-
sēdētāja amatu un prezidenta pienākumu izpildītāja ama -
tu, Latvijas Universitātes Valsts eksāmenu komisijas priekš -
sēdētāja amatu, Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsar -
dzības komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu, SIA
«Viļakas namsaimnieks» kapitāla daļu turētāja pārstāvja
amatu, SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība» ka -
pitāla daļu turētāja pārstāvja amatu, SIA»Viļakas Vese lī -
bas aprūpes centrs» kapitāla daļu turētāja pārstāvja ama tu,
Latgales partijas valdes locekļa amatu, Šķilbēnu pa gas ta
zemnieku saimniecības «Vējiņi» īpašnieka amatu, Latvijas
Pašvaldību Savienības revīzijas komisijas locekļa amatu,
Eiropas Savienības Eiropas reģionu komitejas  lo cekļa
amatu un Sabiedriskā transporta padomes locekļa amatu.

Ar visiem novembra domes sēdes protokoliem var ie-
pazīties www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/ Domes sēdes. 
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Viļakas no vadā2017. gada decembris

aktualItāteS VIļakaS NoVada doMē / JauNIeŠI

Viļakas novada iedzīvotāji
Valsts un pašvaldības pakalpo-
jumus saņem ātrāk, ērtāk un
izdevīgāk! Viļakas novada Valsts
un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVkaC)
tika izveidots un svinīgi atvērts
2015. gada decembra mēnesī
klātesot valsts mērogā nozīmī -
gai personai laimdotai Strau-
jumai. Novada iedzīvotāji lab -
prāt izmanto priekšrocību paš -
valdības un valsts pakalpoju -
mus saņemt vienkopus – ātrāk,
ērtāk, izdevīgāk. 

Kopš 2015. gada decembra,
kad VPVKAC uzsācis darbu Vi-
ļakā, klientu apkalpošanas cent ru
apmeklējuši  vairāk nekā 1850
klienti. Tostarp ir gan dažādu ie-
sniegumu pieņemšana, gan kon-
sultāciju sniegšana. Visvairāk ie-
dzīvotāju ir izmantojuši priekš-
rocību savā novadā saņemt Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentū -
ras (VSAA) pakalpojumus, saga-
tavojot iesniegumus dažādu pa-

balstu saņemšanai. Tāpat klien -
tiem ir noderējis atbalsts VID sa-
ņemot atbalstu GID iesniegšanā
gan iesniedzot paziņojumus. Pil-
sonības un migrācijas lietu pār-
valdes e-pakalpojumu lietošanā,
kā arī konsultācijas par Uzņēmu -
mu reģistra sniegtajiem pakalpo-
jumiem. 

VPVKAC saņem arī noteiktus
Viļakas novada pašvaldībai adre-
sētus iesniegumus, kā arī sniedz
atbildes par pašvaldības kompe-
tencē esošajiem jautājumiem Vi-
ļakas novada domes iedzīvotāji ļo ti
pozitīvi novērtē VPVKAC izveidi:
«Mēs esam priecīgi, ka mūsu no-
vadā darbojas klientu apkalpo -
šanas centrs, kas ir pieejams ik-
vienam iedzīvotājam. Tagad ik-
vienam no mums ir iespēja šajā
centrā saņemt nepieciešamos do-
kumentus vai pakalpojumus, ko
sniedz ne tikai pašvaldība, bet arī
astoņas valsts iestādes. Iedzīvo-
tājiem, daudzu jautājumu nokār-
tošanai, vairs nav jābrauc uz lie-

lajām pilsētām, tādejādi ikviens
var ietaupīt gan laiku, gan naudu.
Šeit ir mūsdienīgi iekārtota telpa
un aprīkota tā, lai arī invalīdi va -
rētu saņemt visus nepieciešamos
pakalpojumus.» 

Viļakas novada pakalpojumu
centrā klienti var saņemt Viļakas
pašvaldības un astoņu valsts ie -
stāžu noteiktus pakalpojumus. Te
klātienē var pieteikt noteiktus
VSAA un Valsts ieņēmumu die-
nesta (VID) pakalpojumus. Tāpat
iedzīvotāji var saņemt informāciju
par Nodarbinātības valsts aģen -
tū ras, Uzņēmumu reģistra, Pilso-
nības un migrācijas lietu pārval -
des, Valsts darba inspekcijas, VID,
VSAA un Valsts zemes dienesta
e-pakalpojumiem un palīdzību e-
pakalpojumu lietošanā. Savukārt
Lauku atbalsts dienests sadarbību
ar pašvaldību uzsāka 2016. gadā. 

Uzkrājot un izvērtējot iestāžu
un pašvaldību sadarbības piere -
dzi, VPVKAC pieejamo valsts
pakal pojumu klāstu plānots papil -
dināt. Valsts un pašvaldības vie -
noto klientu apkalpošanas centru
izveide ir mērķtiecīgs Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības
ministrijas virzītās politikas re-
zultāts, lai iedzīvotājiem padarītu
ērtāku un pieejamāku publisko
pakalpojumu saņemšanu. Latvija,
pilnveidojot iedzīvotājiem iespējas
saņemt publiskos pakalpojumus,
ir paraugs arī daudzām Eiropas
valstīm.

Teksts: Viļakas VPVKAC
vadītāja Valentīna Sokirka

Foto: Vineta Zeltkalne

Viļakas novada Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra darbība 

3.decembrī  Viļakas Jauniešu
domes jaunieši iededza pirmo
adventa svecīti Viļakas pilsētas
adventa vainagā, kuru jau
sesto gadu gatavo Viļakas Jau-
niešu iniciatīvu centra jaunieši.
Ziemassvētku gaidīšanas laiku
jaunieši iesāka ar dzejas rindām
un dziesmām, kā arī iedzīvotājus
uzrunāja Viļakas romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Sku-
tels un Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte
Šaicāne.

Jauniešu domes prezidentei
Evijai Kravalei iepatikusies jau-

niešu uzsāktā tradīcija kopīgi
iedegt pirmo Adventa sveci- tā ir
vēl viena aktivitāte, kura vieno
jauniešus un citus iedzīvotājus,
kā arī rada svētku noskaņu.
Jauniete pirmo gadu gatavojusi
Adventa vainagu, taču ir gandarīta,
ka ieguldījusi savu darbu tā vei-
došanā, jo tas priecēs visus
pilsētas iedzīvotājus. Adventa
laiks ir pārdomu laiks, Kristus
dzimšanas svētku gaidīšanas laiks,
kad mūsu sirdīs ienāk miers un
gaišas domas. Būsim iecietīgi
pret apkārtējiem, neatteiksim pa-
līdzību grūtā brīdī, vairosim labo

un svētīgi sagaidīsim Ziemas-
svētkus!

Paldies jauniešiem, kuri pie-
dalījās vainaga tapšanā – Raivo
Orlovskim, Evijai Kravalei, Si-
monai Zarembai, Kintijai Zelčai,
Kintijai Bizunei, Ingai Svātiņai,
kā arī brīvprātīgā darba veicējām
Danai un Laurai! Paldies Viļakas
novada domes Tehniskās nodaļas
darbiniekiem par atbalstu vainaga
tapšanā!

Informāciju sagatavoja:
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto: Arvils Zelčs

Jaunieši iededz pirmo adventa sveci

PaZIŅoJuMS 
Pagarināts termiņš par Viļakas novada attīstības programmas

2018.–2024. gadam projekta sabiedrisko apspriešanu
Publiskā apspriešana notiek laika posmā  no 2017. gada 3. no -

vembra līdz 2018. gada 3. janvārim.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar Viļakas novada

attīstības programmas 2018.–2024. gadam projektu:
• Viļakas novada domes interneta mājas lapā www.vilaka.lv; 
• Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā Abrenes

ielā 26,Viļakā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00;
• Viļakas novada  pagastu pārvaldēs darba dienās no plkst. 9.00

līdz 16.00.
2018. gadā Viļakas novada dome organizē sanāksmi, kurā tiks

izskatīti teritorijas attīstības plānošanas dokumenta «Viļakas no -
va da attīstības programma 2018.–2024. gadam» publiskās ap-
spriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

Sanāksmes norises vieta: Viļakas novada domes zālē Abrenes
ielā 26, Viļakā. 

Sanāksmes norises laiks: 2018. gada 8. janvārī plkst. 14.00. 
Atbildīgā amatpersona par sanāksmes organizēšanu ir Viļakas

novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vi -
ne ta Zeltkalne.

Rakstiski iebildumi/ priekšlikumi par Viļakas novada attīstības
programmu 2018. – 2024. gadam, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu
vai institūcijas nosaukumu, nosūtāmi Viļakas novada domes Attīstī -
bas plānošanas nodaļas projektu vadītājai Vinetai Zeltkalnei  pa pastu:
(adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583) vai uz 
e-pasta adresi: dome@vilaka.lv, vai arī iesniedzami Viļakas novada
domes Attīstības plānošanas nodaļā (106.kab.) Abrenes ielā 26, Viļakā.

Laukumu, ielu un ceļu sakārtošana 2017. gadā
VIļakaS PIlSētā: Noasfaltētas un sakārotas ielas: Garni -

zona iela ar gājēju ietvi no Skolas ielas līdz attīrīšanas iekārtām un
stāvlaukums pie pludmales – 151795 eiro; Zemnieku iela – 26 523 eiro;
Dzirnavu iela –12 633 eiro.

Iztīrīti un sakārtoti novadgrāvji,nomainītas vecās un ieliktas
jaunās caurtekas,pastiprināti segumi ar drupināto granti,Smilšu
ielā uzbērtas šķembas: Tautas ielas posms no Baznīcas ielas līdz
pilsētas robežai – līgumcena 25 507 eiro; Šķērsiela ar atzaru pie pareiz -
ticīgo kapiem – 18 403 eiro; Smilšu iela ar atzaru pie Miera kapiem –
29 816 eiro; Jāņu iela – 36 455 eiro; Pļavu iela ar gājēju ietvi – 46 722 eiro.
Ielu bedrīšu remonts ar šķembām un bitumena emulsiju – 1031 eiro.

ŽīGuru PaGaStā: Skolas ielā iztīrīti un sakārtoti novadgrāvji,
nomainītas vecās un ieliktas jaunās caurtekas, braucamās daļas pa-
stiprināšana ar drupināto granti – 53 841 eiro, Viļakas ielas ietves
seguma atjaunošana – 16 292 eiro. Ciemata un Parka ielu bedrīšu
remonts – 1994,98 eiro.

MedŅeVaS PaGaStā: Noasfaltēti Mežmalas ielas un Saules
ielas posmi un stāvlaukums pie pagasta – 39 410 eiro.                                

ŠĶIlBēNu PaGaStā: Grants segas pastiprināšana pa pagasta
vairāku ceļu posmiem – 32 670,00 eiro. Alejas ielas bedrīšu remonts –
687,00 eiro.

SuSāJu PaGaStā: Grants iestrāde un izlīdzināšana 60 ber.kub.m
ceļā Posacki–Brāslava 3. kilometrā un 40 ber.kub.m ceļā Kraukļeva–
Sils 2. kilometrā, izlietojot 1466,00 eiro. Grāvis pārtīrīšana ceļa
posmā Klāni–Gruzdova–Plešava 5. kilometrā,caurtekas nomaiņā ceļa
posmā Viļaka–Tepenīca–Gruzdova 5 kilometrā, caurtekas nomaiņa
un ūdens notekgrāvju izrakšana ceļa posmā Svilpova-Vēršukalna
muzejs 1. kilometrā, kopējās izmaksas 1658,00 eiro. Caurtekas re -
monts ceļa posmā Vonagova–Mežarija un posmā Sils-Sola,grāvs
izrakšana 140 m ceļa piosmā Svilpova–Muzejs – 653,00 eiro.

VeCuMu PaGaStā: Caurteku nomaiņa ar veco caurteku de-
montāžu ceļa posmos Vecumi–Robežnieki–Kozīne 10,3. un 11,5.
kilometrā un jauno caurteku iebūve 5. un 6,8. kilometā, izlietojot
4024,00 eiro un 400 kub.m grants iestrāde – 5656,00 eiro.

lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākumā «Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» ir pare -
dzēta grants ceļu pārbūve. Patreiz tiek izstrādāti ceļu tehniskie projekti:

• Vecumu pagastā Kozīne-Gubeņi posms 0,7 km un Repkova-
Ņemecki 2 km tehniskā projekta izmaksas 5899,00 eiro.

• Medņevas pagastā Semenova–Loduma–Truļļova–Bahmataova
(posmam Semenova–Loduma 3,7 km – tehniskā projekta izmaksas
7899,00 eiro.

• Šķilbēnu pagastā Plešova-Siševa 4,27 km – tehniskā projekta iz-
maksas 8899,00 eiro.

• Šķilbēnu pagastā Upīte–Ivanovka–Borisova 2,43 km – tehniskā
projekta izmaksas 5299,00 eiro.

• Šķilbēnu pagastā Upīte–Pakašova–Stabļeva 1,74 km – tehniskā
projekta izmaksas 3899,00 eiro.

• Šķilbēnu pagasta Dīķa iela 1,5 km – tehniskā projekta izmaksas
3799,00 eiro.   

2017.gada augusta lietavu un plūdu nodarīto zaudējumu novēr -
šanai novadā saņemts un izlietots finansējums no valsts – 141 086,10
eiro, pārbūvējot izskaloto tiltu, salabojot un pārbūvējot no jauna
caurtekas un ceļu posmus: Šķilbēnu pagastā – 66678,02 eiro; Ve -
cumu pagastā – 18115,30 eiro, Medņevas pagastā – 45854,89 eiro,
Susāju pagastā – 9438,00 eiro.

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada domes izpilddirektore
Zigrīda Vancāne
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ProJektI/ IZGlītīBa / JauNIeŠI

lēnītēm, lēnītēm nāk Ziemas -
svētki… tas ir laiks, kad Saule
virs apvāršņa noturas tikai īsu
gaismas sprīdi, kad tumšās
naktis ir tik garas, garas… tas
ir laiks, kad noslēdzas vēl viens
mūsu dzīves gads – gaismas,
auglības, darba, atbildības, pa-
nākumu, prieka, arī rūpju un
sāpju, mūsu balto un nebalto
dienu gads.

Šajā pirmssvētku laikā – 8.de-
cembrī mēs tradicionāli jau astoto
reizi tikāmies labdarības koncertā.

Šogad labdarības koncerta vad -
motīvs bija senas dziesmas vārdi:
«Dod, Dieviņi, otram dot». Šajā
skaistajā tautas dziesmā ir ieslēpta
ļoti liela dzīves gudrība – dodot,
mēs iegūstam savu laimes sajūtu.
Otram varam dot ne vien mantu,
bet arī savus spēkus un zināšanas.
Un, jo vairāk mēs va ram iedot:
materiāli, informatīvi, atbalsta
ziņā, jo bagātāki un laimīgāki
mēs spējam kļūt.

Un cik mēs otram dodam, tik
arī pretī saņemam otra sirdi…

Atgādinot par trīs baltām pa-
tiesībām, kas nemanāmi iet pa ga -
du takām – labestību,  godīgu mu
un pienākumu, labdarības koncer -
tu iesāka Viļakas Valsts ģimnā -
zijas skolotāja Ineta Lindenberga.

Labdarības koncerta dalībnie -
kus un apmeklētājus sveica Viļakas
katoļu draudzes prāvests Guntars
Skutels, aicinot aizdomāties par
tādām vērtībām kā devīgums, lab-
sirdība, sirds siltums, kā arī pārdo -
mājot, cik katrā no mums ir sirds
bagātības un sirds nabadzības.

Ieklausīties dažādos dzīves gud -
ros stāstos mūs aicināja Viļakas
Valsts ģimnāzijas jauniešu teātra

kopas dalībnieki Krista Gavrilova,
Agnese Kokoreviča, Jolanta Strau-
me un Katrīna Zaķe.

Labdarības koncerta ieskaņā
ar latviešu tautasdziesmu «Es pa-
zinu tāva sātu» uzstājās kapela
«Paeglīte» (vadītājas Ilona Bukša
un Inita Raginska).

Pasākumā uzstājās 2.vijoles kla -
ses audzēkne Anna Maksimova,
2.saksofonu klases audzēknis
Aleksejs Garders, 9.klavieru klases
audzēkne Magdalēna Gardere,
2.vijoles klases audzēkne Marija
Gardere, 3.klavieru klases audzēk -
ne Dominika Biuka, 3.vijoļu kla -
ses audzēkne Elīza Slišāne, 3.flau -
tas klases audzēkne Dana Roma-
nova, 5.klases vijolnieku ansamb -
lis (pedagogi Ilona Bukša un
Svetlana Krasnokutska), 5.flautas
klases audzēkne Viktorija Supe,
2.–9.kla šu vijolnieku ansamblis
(pedagogi Ilona Bukša, Svetlana
Krasnokutska), klavieru duets Te-
rēze Maksimova (7.klavieru klases
audzēkne) un Viktorija Supe (5.
flautas klases skolniece), 8.vijo -
les klases audzēkne Valērija Bu -
kovs ka, 9. vijoļu klases audzēkne

Sa nija Marija Zelča.
Tradicionāli labdarības koncer -

tā uzstājās un skatītājus priecēja
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas sporta dejotāji. Ali -
ses un Kristiāna Keišu izpildījumā
redzējām trīs dejas – «Ča-ča-ča»,
«Rumbu» un «Džaivu».

Interesanti, ka šogad pavadī-
jumu daudzajiem skaņdarbiem
spēlēja ne tikai pedagogi Jeļena
Laicāne un Arnis Prancāns, bet
atsevišķiem skaņdarbiem arī mū-
zikas skolas audzēkņi Magdalēna
Gardere un Dominika Biuka.

Koncerta izskaņā 5.–9. klašu
vijolnieku ansamblis izpildīja
Žiro skaņdarbu «Valsis» (pedago -
gi Ilona Bukša un Svetlana Kras-
nokutska).

Koncertam savus audzēkņus
gatavoja un kopā ar viņiem uz -
stājās Mūzikas un mākslas skolas
pedagogi – Arnis Prancāns, Jeļena
Laicāne, Ilona Bukša, Anželika
Abdušelišvili, Svetlana Krasno-
kutska, Inita Raginska. Sporta de -
jotājus koncertam sagatavoja Vi-
ļakas novada Bērnu un jauniešu
sporta skolas sporta trenere Silva

Dambe. Jauniešu teātra kopas da -
 lībniekus pasākumam gatavoja un
Labdarības koncertu vadīja sko-
lotāja Ineta Lindenberga.

Katru gadu mūsu Mūzikas un
mākslas skolas skolēni gatavo kā -
du piemiņas zīmi, ko dāvina kat -
ram labdarības koncerta apmek-
lētājam. Šogad tās bija grāmatzī -
mes ar viediem vārdiem: «Tas,
kurš dara labu citam, vēl vairāk
dara labu pašam sev – ne tajā no-
zīmē, ka viņu par to gaidītu bal -
va, bet gan tajā, ka apziņa, ka pa-
darīts labs darbs, pati par sevi
sniedz lielu prieku.» Labdarības
koncerta vadītājas dāvāja grā-
matzīmītes ar domu, lai tās atgā -
dina par šo brīnišķīgo koncertu.

Kad tuvojas Ziemassvētki, īpa -
ši tiek organizētas dažādas lab-
darības akcijas, jo īstenībā mūsu
valstī ir tik daudz bēdu stāstu un
gribas palīdzēt daudziem jo dau-
dziem...

Arī mēs visi kopā savā Labda -
rības koncertā mēģinājām kaut ne -
daudz palīdzēt mūsu novada 16
bēr niem ar īpašām vajadzībām.

Domāju, ka arī šoreiz mēs de -

vām savas labās domas, mīļumu
un žēlsirdību mazajām sirsniņām,
kam ir īpaši grūti. Šogad mēs vi -
si kopā bijām īpaši dāsni – sazie-
dojām  800,00 eiro.

No sirds gribu pateikties vi -
siem par iejūtību un sirds siltumu.
Un vēlos atgādināt izcilā latviešu
tautas dzejnieka Raiņa vārdus:

«Gūt var ņemot,
Gūt var dodot.
Dodot gūtais – neatņemams.»
Paldies visiem Labdarības kon-

certa dalībniekiem par skaistajām
dziesmām, melodijām un dejām,
kas koncertā izskanēja kā brīnums
un dāvāja visiem gaišu prieku.

Paldies visiem, kas palīdzēja,
lai koncerts noritētu sekmīgi!

Paldies visiem ziedotājiem par
dāsnumu un sirds siltumu!

Lai katrā sirdī ienāk Ziemas-
svētku brīnums, gaišums un sir-
snība!

Teksts: Viļakas novada
Izglītības, kultūras un sporta

pārvaldes izglītības darba spe-
ciāliste Maruta Brokāne

Foto: Vineta Zeltkalne

Labdarības koncerts «Dod, Dieviņi, otram dot…»

Sadarbībā ar Gulbenes, Bal -
vu un alūksnes novadu jauniešu
centriem Viļakas Jauniešu ini-
ciatīvu centrs iesaistās program -
mas erasmus+ Sturkturētā  dia-
loga projektā Nr.2017-1-lV02-
ka347-001627 «Help!», kura
ietvaros tiek izstrādāta jaunat -
nes politikas stratēģija. 

Projekta laikā jauniešiem tiek
radīta izpratne par šī dokumenta
būtību, kā arī par jauniešu līdzda -
lību un līdzdalības metodēm, to
pielietojumu. Jaunieši  metodes iz -
mēģinājuši gan jauniešu domē, gan
skolēnu pašpārvaldēs, kā arī tieko -
ties ar novada domes deputātiem
un citu institūciju pārstāvjiem.

13. decembrī  norisinājās vie -
na no projekta aktivitātēm, kurā
novada jaunieši neformālā gaisotnē

tikās ar novada domes deputātiem.
Lai pasākuma dalībnieki justos brī -
vāki un atvērtāki, iesākumā tika
diskutēts par to, kādas vērtības
un īpašības ir vissvarīgākās efek-
tīvai līdzdalībai, kas tika darīts
izmantojot spēļu veida metodes
un darbojoties grupās. Aktivitātes
laikā izkristalizējās tādas vērtības
kā attieksme, atbalsts, enerģija un
iniciatīva.

Savukārt izmantojot jauniešu
līdzdalības metodi «pasaules kafej -
nīca», tika diskutēts par jauniešiem
aktuāliem jautājumiem: Kas veicina

jauniešu piederības sajūtu savam
novadam? Kā paplašināt jauniešu
darba iespējas novadā? Kā veicināt
sadarbību starp jauniešiem un lē-
mumu pieņēmējiem? Kā jaunietis
var ietekmēt lēmumu pieņemšanas
procesus? 

Paldies visiem, kuri rada iespē -
ju ierasties uz tikšanos! Pilnu
rakstu lasīt www.vilaka.lv.

Informāciju sagatavoja: 
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne; 
foto: Vineta Zeltkalne

Jaunieši tiekas ar politiķiem

«Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms
par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.»

Latvijas skolas soma
Viļakas novada izglītības iestādes ir iesaistījušās projektā

«latvijas skolas soma».  tas ir pilotprojekts, ko atbalsta Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogram ma «latvijas skolas somas»
satura radīšana», finansējums pie šķirts no latvijas valsts simt -
gades svinību programmas. 

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bēr -
niem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros
iespē ju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtī -
bas, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādē -
jādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Viļakas Kultūras namā 1. – 4. klašu skolēni noskatījās muzikālu
uzvedumu par putniem. Visa izrāde pagāja, gaidot ornitologu, kas
pastāstītu par mūsu putniem, bet izrādās, ka to varēja izdarīt aktieris
Edgars Lipors un mūziķis Goran Gora ar melodiju, kustību, sarunu,
vienkāršiem rekvizītiem. Viņi skatītājiem uzbūra daudzus Latvijas
putnus, dažādas lietas un reālu notikumu ainu. Noskatītā izrāde bija
kā mācību stunda dabaszinībās, mūzikā, latviešu literatūrā un
vienlaicīgi arī kā jautrs ceļojums teātra pasaulē.

Pēdējā novembra otrdienā Viļakas pamatskolas mūzikas kabinets
pārvērtās par neparastu teātra zāli. Novada 4. – 6. klašu skolēniem
tika dota neatkārtojama iespēja noskatīties uzvedumu, kura pirm -
izrāde Dirty Deal Teatro bērnu un jauniešu teātra repertuārā «Šmu -
lītis» ieplānota tikai 21. decembrī. Tā bija dramaturga un režisora
Kārļa Krūmiņa izrāde bērniem «Lidojošais šķīvītis». Izrādē divi
pētnieki, kuros bērni atpazina Samiru Adgezalovu un Jāni Kroni,
aicināja doties kosmiskā ceļojumā, meklējot nezināmas planētas un
nezināmu planētu vēl mazāk zināmos iemītniekus. Citplanētieši tika
meklēti ar matemātiskām metodēm, iesaistot procesā katru klātesošo.

14.decembrī projekta «Latvijas skolas soma» ietvaros Viļakas Valsts
ģimnāzijas un Rekavas vidusskolas 10. – 12. klašu skolēniem būs iespēja
noskatīties Balvu Tautas teātra izrādi «Māsas», režisore Vaira Resne.

Paldies pilotprojekta koordinatorei Inesei Circenei par transporta
nodrošinājumu un radīto iespēju vērot jaukās izrādes. Pilnus rakstus
par šī projekta aktivitātēm lasīt www.vilaka.lv.

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada skolotāji 
un Vineta Zeltkalne
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uZŅēMēJdarBīBa / IZGlītīBa 

Novembra beigās Viļakas pa -
matskolas sestās klases skolēni
piedalījās informatīvi izglītojošā
pasākumā par uzņēmējdarbības
iespējām laukos un profesionālās
izglītības iespējām. Pasākums
tika īstenots ar mērķi radīt sko -
lēniem interesi par lauksaim-
niecības un mežsaimniecības no -
zarēm, veidot izpratni par noza -
ru darbību, kā arī popularizēt
lauksaimniecības profesionālo
izglītību.

Skolēni noklausījās Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra Balvu nodaļas konsultantu
izveidoto prezentāciju par šo tē -
mu. Tikšanās laikā konsultanti
stāstīja, kas ir uzņēmējdarbība,
tās uzsākšanas galvenie priekšno -
teikumi, biznesa idejas radīšanas
process. Jaunieši tika iepazīstināti
ar galvenajām un izplatītākajām
uzņēmējdarbības nozarēm laukos,
kā arī ar profesionālās izglītības
iespējām Latvijā un darba vietām,

kur var strādāt, iegūstot kvalificēta
lauksaimnieka profesiju. Konsul-
tanti informēja skolēnus par da -
žādu veidu atbalstu – konkursu
un projektu iespējām uzņēmēj-
darbības uzsākšanā un attīstīšanā,
kā arī minēja apkārtējo novadu
uzņēmēju īstenoto projektu pie-
mērus.

Pēc prezentācijas noklausīšanās
notika savstarpējas sarunas par
dzīvi laukos, tika uzklausītas jau-
niešu domas par uzņēmējdarbību.
Konsultanti piedāvāja dažus at-
jautības uzdevumus, kas bija sais -
tīti ar lauksaimniecību un uzņēmēj -
darbību, piemēram, skolēniem bi -
ja jāatpazīst un jānosauc dažādu
graudaugu sugu nosaukumi, citā
uzdevumā bija jāparāda savas zi-
nāšanas par uzņēmējdarbību, at-
bildot uz jautājumiem.

Pēc pasākuma jaunieši atzinīgi
vērtēja šo lekciju un apgalvoja,
ka tēma bija interesanta. Pasākums
tika īstenots Valsts Lauku tīkla
pasākumu ietvaros.

Teksts un foto: Arita Boka,
Latvijas Lauku Konsultāciju Centra
Balvu nodaļas uzņēmējdarbības
konsultante

Viļakas skolēni izglītojas par lauksaimniecības nozari

Swedbank rīko mācībstundu programmu 11. klases skolēniem «dzīvei gatavs» visā latvijā. Jau
otro gadu pēc kārtas izmantojām šo iespēju piedalīties šajā programmā. 2017. gada 28. novembrī
Swedbank Gulbenes filiāles pārstāves unas teteres – teterovskas vadībā skolēni piedalījās 4 mā -
cību stundās – matemātikā, ekonomikā, informātikā un klases audzināšanā. 

Šajās nodarbībās ģimnāzistiem bija iespēja apgūt tematu par aizņēmumu veidiem un kreditēšanas
iespējām, akciju tirdzniecību biržās, skolēni kritiski izvērtēja rīcību ar naudu internetā un mācījās plānot
savu budžetu, un uzzināja, kā veidot uzkrājumus nākotnei.

Informācija – Santa Bondare. Foto – Anastasija Sediha

Ķīmisko elementu ballīte
rekavas vidusskolā

Ballīte tika izsludināta jau nedēļu iepriekš novembra
vidū, lai visi elementi varētu pienācīgi sagatavoties – ap -
zināt savu ikdienas tēlu, visinteresantākās savas īpašī -
bas, kā arī draudzības iespējas ar citiem elementiem.

Pulcēšanās notika ķīmijas kabinetā piektdienas pēc-
pusdienā, visus sagaidīja ķīmisko elementu periodiskā
sistēma (ķīmijas skolotāja Ilze Saidāne) un izkārtoja svēt -
ku parādei, atomnumuru pieaugšanas secībā. Jāatzīmē,
ka parādes maršu mūzikas skolo tāja uzraudzībā spēlēja
ķīmiskie elementi: hēlijs (Marks) un volframs (Elvis).

Pēc parādes katrs ķīmiskais elements sevi prezentēja.
Ūdeņradis (Dāvids) lepojās ar to, ka ir visvieglākā gāze
un savienojumā ar skābekli var būt eksplozīvs. Hēlijs
(Marks) sevi uzskatāmi pierādīja kā balonu gāzi, kuru ie-
elpojot, mainās balss. Fizi kas skolotāja komentēja, ka tas
ir veselībai kaitīgi un ka, lai izdabūtu hēliju no plaušām, ir
jāstāv uz ro kām, un tikai tā organisms šo gāzi izvada.
Marks prezentēja arī elementu alumīniju – bija ietinies
alumīnija folijā, tā pierādot, ka alumīnija lietošana ir
daudzveidīga. Vēl viens alumīnijs (Sentis) atgā di nāja, ka
no tā ražo karotes. Magnijs (Agija un Vik torija) stāstīja, ka
ir noderīgs cilvēka organismā un aizdedzināja brīnumsvecīti
kā pierādījumu, ka deg ar žilbinošu liesmu. Kalcijs (D -
ana) bija ģērbies bal tā un apgalvoja, ka ir zobu un kaulu
sastāvā. Dzelzs (Kristiāns) bija ģērbies melnā, jo ir mel -
nais metāls un demonstrēja savu noderību sakausējumos.
Kobalts (Anda) un sudrabs (Santa) bija ļoti kautrīgi. Jods
(Loreta) ballītei bija īpaši sagatavojies un zināja stāstīt,
ka ikdienā ir melna kristāliska viela, kas savas dezin -

ficējošās īpašības iegūst šķīdumā. Jods arī sev veltīja
dzejoli un aicināja klātesošos draudzēties. Ksenons
(Daniela) zināja teikt, ka ir smaga gāze, kura līdzstrāvā
spoži spīd. Volframs (Elvis) bija ģērbies pelēkā un visiem
atgādināja, ka ir metāls ar visaugstāko kušanas temperatūru,
ko izmanto elektriskajās spuldzēs kā kvēldiegu. Zelts
(Edgars) sevi sauca par Zeltiņu un stāstīja, ka dārglietās
var būt ar dažādu raudzi jeb provi. Svins (Gunita)
pastāstīja, ka ir smagais metāls, ko izman to makšķernieki
un mednieki. Demonstrēja lodes. Uz ballīti bija ieradušās
arī saliktas vielas. Sērskābe (Amanda) sevi prezentēja kā
kodīgu vielu, bet ūdens (Sabīne) atgādināja, ka bez ūdens
nav dzīvības.

Pēc prezentācijām visi kopā dziedājām par alumīnija
cūku. Dziedot nepamanījām, ka pastnieks bija ienesis dā -
va nu, kuru atverot, konstatējām, ka tā ir dāvana dāvanā.
Dāvanas saņēma gan visat bilstošāk ģērbtie, gan visvieglākie,
gan visspīdīgākie, gan viszinošākie ķīmiskie elementi.

Saviesīgajā daļā dejojām «Tūdaliņ, tagadiņ», «Put ni -
ņu» deju, mākslinieka Ufo vadīto «Pastum, pastum», kā
arī piedalījāmies atrakcijā par Ķēniņu un Ķēniņieni.

Paldies Rekavas vidusskolas direktorei Ainai Go lube -
vai par rasto iespēju pēc pasākuma baudīt ko garšīgu un,
protams, paldies ķīmisko elementu periodiskajai sistēmai
(ķīmijas skolotājai Ilzei Sai dānei) par pasākuma ideju.

Teksts: Ķīmisko elementu periodiskās sistēmas 
pamatlicējs Dmitrijs Mendeļejevs (Jurģis Milaknis)

Foto: personīgais arhīvs

literatūras konkurss 
«Par latviešiem lepni...»

2017. gada 22. novembrī devāmies pārstāvēt Viļakas Valsts
ģimnāziju literatūras konkursā «Par latviešiem lepni...» e. G.
alūksnes Valsts ģimnāzijā. 

Ģimnāzijas komandu pārstāvēja 4 ģimnāzisti no 9. klases –
Mārīte Kolomejeva, Kintija Zelča, Dinija Šimanovska un Dāvis
Bisenieks. Pirms paša konkursa skolēni prezentēja savu ko mandu
«Ašie eži» un demonstrēja prezentāciju par Viļakas dzej nieci Rut -
tu Jeromāni. Vēlāk no skolu komandām tika izveidotas jaunas
jauktās komandas.

Konkursa gaitā skolēni atpazina rakstnieku portretus, rakstnieku
ekslibrus, veidoja akrostihus «Par Latviju», kas skolēniem izdevās
lieliski, minēja latviešu filmu fragmentus un rādīja mēmo šovu,
attēlojot literāro darbu nosaukumus, autorus un žanru.

Jaukto komandu sastāvā Mārītes kolomejevas komanda iegu -
va 1. vietu un kintijas Zelčas komanda 3. vietu.

Skolēnus konkursam sagatavoja skolotājas Rasma Vilkaste un
Ineta Lindenberga.

Informāciju sagatavoja: Santa Bondare

Swedbank programma « dzīvei gatavs»  11. klasēm

Žīguru pamatskolas skolēnu sasniegumi
konkursā Bebr[a]s

Ik novembri vairāk nekā 1.3 miljoni skolēnu no 49 pasaules
valstīm piedalās īpašā izaicinājumā – Bebr[a]s konkursā. tajā
skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina
aizraujošus uzdevumus. turklāt – nevis vienkārši uzdevumus,
bet uz:devumus nākotnei. 

Šogad konkursā piedalījās rekordliels skolēnu skaits – 13 027.
Skolēnu skaits katrā no vecuma grupām bija šāds: 5.– 6. klase – 
4 845 skolēni; 7. – 8. klase – 3 404 skolēni; 9. – 10. klase – 2 509
skolēni; 11. – 12. klase – 2 269 skolēni, Pieaugušie – 159 dalībnieki.

Pirmo gadu konkursā spēkus izmēģināja Žīguru pamatskolas 5. –
6. kl. (kl. audzinātāja Inga Vanaga), 9. kl. (kl. audzinātājs Igors
Šnepers) skolēni un skolas direktore Sanita Orlovska. Kopīgi pētot
rezultātus, secinājām, ka šajā konkursā lielākoties piedalījušās lielo
pilsētu skolas (dažas no tām ar tehnisko un inženierzinātņu novir -
zienu), vai arī tie bijuši tehniskās jaunrades centru audzēkņi. 

Kā veicās mums – žīguriešiem? Skatiet rezultātus un priecājieties
kopā ar mums! Pirmajai reizei, šķiet, ļoti labi – 

www.visma.lv/blogs/bebras-1-kartas-rezultati/.
Žīguru pamatskolas direktore Sanita Orlovska

kultūras zīme «latviskais mantojums» 
30. novembrī latvijas Nacionālajā bibliotēkā, rīgā, notiks in-

formatīvais seminārs «No kultūras zīmes «latviskais mantojums»
līdz uNeSCo», kura laikā pasniedza kultūras zīme «latviskais
mantojums» 16 lauku tūrisma uzņēmējiem.

Kultūras mantojuma saglabāšanas pamatā ir vietējie iedzīvotāji
un kopienas, un kultūras zīme «Latviskais mantojums» ļauj atpazīt
tos Latvijas vietējos iedzīvotājus – tūrisma uzņēmējus, kas saglabā
un daudzina latvisko kultūras mantojumu, demonstrējot to tūrismā,
tādējādi ļaujot mantojumam būt dzīvam un iekļautam mūsdienu
ikdienas dzīvē.  

Šogad kultūras zīmi saņēma Aldis Pušpurs, Mežniecības muzejs
Egļavā, Viļakas novads – par mežsaimniecības tradīciju daudzināšanu.
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kultŪra / SoCIālā Sfēra / SPortS

Pirmās adventes priekšva-
kars. uz ziemas ieskaņu koncertu
«Zvaigznes tavās debesīs» Viļa -
kas kultūras namā pulcējas klau -
sītāji. Ziemīgi svinīgas sajūtas
rada arī zilgos toņos veidotās de -
korācijas, kurās iemirdzas pat
zvaigznes.

Ko gan zvaigznes mums var
pavēstīt? Izrādās, var, un pie tam
tik dažādus stāstus! Gan caur li ri -
ku, gan mūziku. Uz skatuves nāk
Linda Makarova un Normunds
Orlovs un ar dziesmu «Tava sirds
ir tavas mājas» atver arī mūsu sirdis.
Priecīgu piepildījumu tām dod
viesmākslinieki – Rīgas Rit ma
institūta absolventi – Guna Bam-
bale, Anda Beāte Jakoviča, Pēteris
Āboltiņš un pasniedzēja Līga
Priede. Dziesmas mijas ar Viļakas
kultūras nama mūsdienu deju
grupas «Nola» meiteņu zvaigžņu
stāstiem dejā. Un mēs sadzirdam,
sajūtam sirsnīgus, atklāsmju pie-
pildītus vēstījumus par sapņiem,
ilgām, draudzību un mīlestību,
kas rada patiesu prieku un līksmu
jautrību, kas iedvesmo dzīvot ar
ticības un cerības zvaigznēm plauk-
stās. Kad dziedātāja Līga Prie de
izpildīja Ērika Ešenvalda «Dvē -
se les dziesmu», prieks ielija arī
klausītāju dvēselēs un šķita, ka
pat zvaigznes kļūst spožākas.

Kāpēc cilvēki skatās zvaigz nēs?
Kas piesaista mūsu acis nakts de-

besīm? Varbūt tās ir il gas pēc ne-
zināmā, noslēpumainā, pēc vēlmju
piepildījuma, kad kāda no tām
krīt, bet tā var būt arī  gaismiņa,
kas rāda ceļu un dod spēku. Va -
ram arī dzīvot ti cī bā, ka zvaigžņu
gaisma pieskar sies mums kaut
reizi un padarīs par kaut ko aug-
stāku, kaut ko spožāku.         

Par ticības īpašo spēku kon -
certa noslēgumā dziedāja mazā
Elizabete kopā ar Normundu. Bi -
ja aplausi un daudziem valgums
acīs. Pozitīvās noskaņas papildi -
nāja arī teicējas Lailas Milaknes
emocionālais lasījums.

Ir skaistais Adventa un Ziemas -
svētku gaidīšanas laiks, kad vēla-
mies darīt labu un dalīties mīlestībā.

Koncerts «Zvaigznes tavās debe -
sīs» bija Latvijas Kultūras koledžas
studentu Normun da Orlova un Ma ri -
jas Bratuški nas kvalifikācijas darbs,
kurā vi ņi dalījās savās prasmēs.
Viņi pateicās klausītājiem par klāt -
būtni un atsaucību, izsakot cerību,
ka zvaigžņu stāsts ir rosinājis uz
pārdomām  un sasildījis sirdis.

Normunds ir topošais kultūras
menedžeris, Marija – izrāžu teh-
niskā apskaņotāja. Vēlam viņiem
sekmīgi absolvēt koledžu un arī
turpmāk pasākumos iepriecināt
savus novadniekus! Lai veicas!

Teksts: Viļakas kultūras
nama pasākumu organizatore

Silvija Kupriša
Foto: Raivo Orlovskis

Izskanējis ziemas ieskaņu koncerts
«Zvaigznes tavās debesīs»

Aicinām ciemos brīvprātīgos palīgus
Ja tu vēlies iekrāsot kāda veca cilvēka ikdienu Viļakas sociā -

lās aprūpes centrā vai Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā ar to, ka:
p palīdzi viņam iziet laukā, 
p  parunājies ar viņu,
p palasi priekšā grāmatu,
p  palīdzi paēst,
p  aizved uz kādu pasākumu vai baznīcu,
p  pamāci apieties ar datoru,
p  uzspēlē kārtis,

tad gaidām TEVI pie mums brīvdienās vai darba dienās,
iepriekš saskaņojot ar sociālo darbinieci  Kristīni – 27823277.

Iestāžu vadītāja Līna Barovska

Dziļā cieņā noliecu galvu Latgales
cilvēku sirsnības priekšā…

2017. gada vasara un rudens uz mūžiem paliks
manā atmiņā kā vissmagākais, visdrūmākais laiks
manā dzīvē, kad pati daba raudāja kopā ar mani
nebeidzamām lietus asarām,  izkliedzot manu vis-
tuvāko cilvēku zaudējuma sāpi…

7. jūlijs – mana māmiņa Marija Šakina…
7. novembris – mans tētis Antons Larionovs…
Ir palicis tik daudz kā neizrunāta, tā vēl gribē -

tos samīļot – kaut vienu vienīgu reizīti, piezvanīt
un izdzirdēt tik pazīstamo balsi, sajust sastrādāto
roku siltumu un mīļumu uz vaiga…, ieiet ziedu
smaržas un bišu sanoņas pilnajā dārzā un nenoticēt
tam, ka vairs nav, kam piezvanīt…, ka viņu vien -
kārši vairs NAV…

Šo dažu mēnešu laikā tālais ceļš uz manu dzimto
pusi ir mani vedis daudz  biežāk nekā citus gadus, un
liktenis ir devis man iespēju atkal satikties ar ārkār -

tīgi sen neredzētiem cilvēkiem, iepazīties ar ci tiem
Latgales puses ļaudīm gan Šķilbēnu un Viļakas so ciā -
lās aprū pes centros, gan poliklīnikā, gan Viļakas do -
mē, gan Balvu «Ritu mā», gan Viļakas ģimnāzijā. It
visur es jutu Latgales cilvēku vienkāršumu un sirsnī -
bu, neviltotu vēlēšanos palīdzēt, uzklausīt, atbalstīt. 

No visas sirds saku milzīgu PALDIES visiem
Viļakas un Šķil bēnu sociālās aprūpes iestāžu dar-
biniekiem par viņu izturību, par viņu fiziski un psi-
holoģiski smago darbu, par viņu ārkārtīgo pacie -
tību, rūpējoties par nevarīgajiem, slimajiem, bieži
nomāktajiem sirmajiem vecīšiem. Var tikai apbrīnot
to burvīgo optimismu, siltos smaidus un mīļos vār -
dus, kādus nācās dzirdēt un redzēt abos aprūpes
centros. Paldies par Jūsu atbildības sajūtu, godīgumu,
atsaucību, par Jūsu dziļo cilvēcību!

Paldies par abu manu vecāku aprūpēšanu pirms
viņu aiziešanas mūžībā…

Sarmīte toma

Sociālā dienesta darbinieki izglītojas
• 29. novembrī Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāja Ilze

Šai cāne piedalījās Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona
teritoriālo struktūrvienību konsultatīvās padomes kopējā sanāksmē
Rēzeknē. Sanāksmes gaitā tika skatīti jautājumi: Elektroniskā
uzraudzība Lat vijā (tagadne un nākotne); Jaunais Latvijas Kriminālsodu
izpildes likums; Kāpēc ar jauniešiem ir jāstrādā savādāk?; Nepiln -
gadīgo kriminālatbildības reforma. 

• 6. decembrī, Rīgā, Viļakas novada Sociālā dienesta sociālajiem
darbiniekiem bija iespēja apmeklēt apmācību semināru «Darbs ar
cilvēku tirdzniecības upuriem», ko organizēja Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu departaments. 

• 7. decembrī, Līvānos, biedrība «Resursu centrs cilvēkiem ar
ga rīgiem traucējumiem «ZELDA» iepazīstināja Vidzemes un Lat -
gales reģiona sociālos darbiniekus informēja par projekta «Cilvēku
ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanās stiprināšana», kuru
īsteno no 2017. gada 1. decembra līdz 2019. gada 30. decembrim. 

Detalizētu informāciju par semināriem lasīt www.vilaka.lv.

latgales reģionālais atbalsta
centrs «rasas pērles» (turpmāk
tekstā lraC) šī gada 1. decembrī
organizēja silto smilšu atklāša -
nas semināru, kurā tika pieai-
cināti kolēģi no Gulbenes, Ma-
donas, rēzeknes, Balvu, rugāju,
Baltinavas un Viļakas novadiem.
Vi ļakas novadu pārstāvēja Sociā -
lā dienesta vadītāja I. Šaicāne,
Vi ļakas novada bāriņtiesas priekš -
sēdētāja a. upīte, sociālās dar-
binieces - V. Prancāne, l. kalve,
a. Narubina. Semināru atklāja
lraC «rasas pērles» valdes
locekle – direktore Ilze andža.

Aktualitātes valsts program -
mas sociālās rehabilitācijas pakal -
pojuma no prettiesiskām darbībām
cietušiem bērniem pārstāvēja Lat-
vijas Bērnu fonda viceprezidente
Vaira Vucāne. Silto smilšu iekārtas
darbības principus un dabas vides
estētikas metodes izmantošanu var -
darbībā cietušo bērnu rehabilitācijā
demonstrēja iekārtas un metodikas
autore Diāna Timofejeva. Prak-
tiskās nodarbības vadīja Dabas
vides estētikas studijas vadītāja
Aija Rimša. Silto smilšu pieskāriens
atdzīvina mūsu saikni ar Dabu,
dod siltumu, spēku un mīlestību.

Ieguvumi bērniem, pieauguša -
jiem un ģimenēm: -stiprina reali-

tātes sajūtu; -aktivizē taustes sa -
jū tas; -stimulē sīko motoriku; -no-
mierina hiperaktīvus bērnus un ak -
tivizē pasīvos; -nostiprina un ko -
riģē stāju; -sekmē bērna saskars -
mes prasmes; -attīsta dzirdi; -piln-
veido komunikācijas prasmes; -
atjauno saikni ar dabu; -dod dziļu
relaksācijas un brīvības sajūtu; -
palīdz atgūt mieru un spēkus pēc
piesātinātas dienas vai saspringta
darba cēliena; -līdzsvaro veģetatī -
vo nervu sistēmu, palīdz sakārtot
emocijas; -veicina kreativitāti un

dod prieku; -palīdz uzlabot emo-
cionālo vidi un stiprina attiecības;
-veicina sociālās saskarsmes spē -
jas; -palīdz risināt konfliktus.

Medicīnā - uzlabo asinsriti, at -
pūtina saspringto ķermeni un prā -
tu; -sekmē imunitātes stiprināša -
nos; -izmantojama fizioterapijā,
termoterapijā, rehabilitācijā, psi-
holoģijā, redzes korekcijā, u.c.

Informāciju sagatavoja: 
Viļakas novada Sociālā dienesta

vadītāja Ilze Šaicāne
Foto: personīgais arhīvs

Silto smilšu iekārtas atklāšanas
seminārs lrSC «rasas pērles»

28. novembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zālē un Borisovas
sporta zālē notika latgales reģiona finālsacensības volejbolā 2002.
–2003. g.dz. jauniešiem un jaunietēm. Viļakas Valsts ģimnāzijas zālē
spēlēja sešas zēnu komandas no Daugavpils 12. vidusskolas, Rekavas
vidusskolas, Bērzpils vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas,
Ezernieku vidusskolas un Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas.
Borisovas sporta zālē spēlē tikās sešas meiteņu komandas – Bal ti -
navas vidusskola, Daugavpils centra vidusskola, Līvānu novada Jaun -
silavas pamatskola, Nautrēnu vidusskola, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
un Dagdas vidusskola.

Pēc spraigām cīņām meiteņu grupā: 1. vieta – Līvānu novada
Jaunsilavas pamatskolai; 2. vieta – Daugavpils centra vidusskolai; 
3. vieta – Nautrēnu vidusskolai Arī zēniem negāja viegli, bet tomēr
uzvaras laurus plūc: 1. vietā – Daugavpils 12.vidusskola; 2. vietā –
Ezernieku vidusskola; 3. vietā – Rekavas vidusskola.

8. decembrī Rīgā notika latvijas Jaunatnes čempionāta jaunā -
kās grupas sacensības ložu šaušanā, kurās ar atzīstamiem panā -
kumiem startēja arī Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas
komanda. Vingrinājumā ar mazkalibra šauteni MŠ-30 (30 šāvieni
guļus) un MŠ 3x10 (celis, guļus, stāvus) 2. vietu izcīnīja Arvis Pu -
žulis (Viļakas Valsts ģimnāzija). Komanda kopvērtējumā ieguva 
2. vietu, zaudējot tikai Liepājas sporta skolas (Aizpute) šāvējiem. Ko -
mandā startēja Arvis Pužulis, Didzis Aleksāns, Arvis Bičkovskis,
Samanta Jugane, Katrīna Ostrovska un Diāna Dupuže.

10. decembrī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē notika šaha
turnīrs. Uz Viļakas novada atklāto šaha turnīru bija ieradušies seši
dalībnieki. Tā kā dalībnieku nebija pārāk daudz, tad varēja izspēlēt
apļa sistēmu, kad katrs dalībnieks spēlē ar katru vienu šaha partiju.
Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Kaspars Circenis. 2.vietā – Ulriks Poz -
ņaks, 3.vietā – Vilnis Viļčevskis. 

Fotoreportāžas par sporta notikumiem un sacensību protokolus
skatīt www.vilaka.lv.

Informāciju iesniedza:  Viļakas novada Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova

un sporta dzīves organizators (Viļakā) Ervīns Veļķers 

l Sporta notikumi Viļakā
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Viļakas no vadā2017. gada decembris

BaZNīCaS draudŽu ZIŅaS

«Un pēkšņi eņģelim pievienojās ne-
skaitāmi debesspulki, kas slavēja Dievu
un sacīja: «Gods Dievam augstībā un
miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!

Miers! Tas ir visas cilvēces sapnis, bet
ne realitāte, tā ir visu vēlēšanās, bet ne
pieredze. Kāpēc?

Betlēme mums palīdz saprast šo dīvaino
situāciju. Tikai tad, kad ir atspīdējusi mī-
lestības un pazemības gaisma, Dievs runā
par mieru. Vai tur nav kāda liela gudrība?
Vai tur nav parādīts miera ceļš?

Miers ir auglis, kas parādās, kad mūsu
sirdī valda pazemība un mīlestība. Tik
ilgi, kamēr cilvēku sirdis būs pilnas ar lep-
nību, godkāri, nebūs mums miers.

Mieru nevar meklēt vienu pašu, tas ir
auglis, kad cilvēki būs atbrīvojušies no
lepnības un no alkatības iegūt arvien vai -
rāk un vairāk.

Tādēļ novēlu lai šie Kristus dzimšanas
svētki iesēj mūsu dvēselē mīlestību pret
sevi pašu un pret visu plašo pasauli aiz lo -
ga. Un mēs to darīsim ar pazemības smar -
žu...» novēlēja Viļakas romas katoļu drau -
dzes prāvests Guntars Skutels.

«Šur tur jau ir iedegtas Ziemassvētku
eglītes. Gaidot Kristus dzimšanas svētkus
meklējam dāvanas, ar kurām iepriecināt
savus tuviniekus. Gribu atgādināt paša
Kristus teikto: «Ko jūs būsiet izdarījuši
vienam no šiem vismazākajiem, to jūs
būsiet man izdarījuši.» Ja mēs pērkot vai
veidojot kaut ko, pievienosim šo nodomu,
tad mēs būsim iepriecinājuši ne tikai
savus tuviniekus, bet pat pašu Dievu un tā
jau būs neatņemama vērtība. Paturēsim
prātā arī pašu šo svētku vaininieku – Jēzu.
Ar labiem darbiem, gandarīšanu un lūg -
šanām sagatavosim savas sirdis un pārvēr-
tīsim tās par mājokli Jēzum. Kristus dzim-
šanas svētku priekšvakarā tiek lauztas
oblātes un izteikts laba novēlējums. Pas -
tāvēja tradīcija oblātes novietot uz balta
galdauta, kam apakšā bija izklāts siens,
kas atgādināja silītē uz siena guldītu un
autiņos ietītu Jēzus bērniņu. Lai mūsu
labie darbi ir kā siens, uz kura atdusas

jaundzimušais Jēzus bērniņš. Novēlu
visiem priecīgus un Dieva žēlastībām
bagātus Kristus dzimšanas svētkus,» sveica
kupravas romas katoļu draudzes pries-
teris felikss Šneveļs.

«Adventa laiks un Kristus dzimšanas
svētki ir unikāls laiks, jo palīdz mums ie-
raudzīt patiesās vērtības, lai gan tas arī ir
izaicinājums nepaiet garām svarīgākajam.
Kā katru gadu mūs sāk pārņemt iepirkšanās
drudzis, tik daudz akciju, tik daudz atlaižu,
beidzas vienas un sākas otrās, un vienas
labākas par otrām. Mēs uztraucamies, ka
tik nepalaist kaut ko garām, un, dažreiz,
esam tik aizņemti ar sevi un savām darīša-
nām, ka pat varam nepamanīt, ka pie
mums ir atnācis Kristus, mūsu un visas
pasaules Pestītājs. Gluži tāpat kā Bētlemes
iedzīvotāji, viņi bija tik ļoti aizņemti ar
sevi, ka viņu mājās nebija vietas Jāzepam,
Marijai un jaundzimušajam Jēzum. Vai
mēs atveram mūsu sirds durvis, kad arī
pie tām klauvē? Dievs klauvē… varbūt
mums nav laika atvērt, nav laika pat pa-
skatīties, kas tur aiz durvīm, otrā pusē?...
varbūt mums bail, ja nu kāds nāk lai mūsu
ērto dzīvi izjauktu ar savu klātbūtni?...
varbūt mēs nezinām, vai spēsim uzņemt
Viņu, savas sirds nabadzībā? Svētīgi tie,
kam ir laiks; svētīgi tie, kas nebaidās;
svētīgi tie, kuri paļaujas! Ļausim Kristum
piedzimt arī mūsu sirdīs!» vēlēja Šķilbēnu,
Baltinavas un tilžas romas katoļu drau -
džu prāvests Staņislavs Prikulis. 

«Kā mēs gaidām Apsolīto? 
Dievam mīļā Kristus draudze un visi

viļacēni! Sveicu jūs Adventā sākot jauno
baznīcas gadu, cauri kuram ejot mēs no
jauna atcerēsimies un svinēsim Kristus
dzīves un kristīgās Baznīcas vēsturiski
svarīgos notikumus. Nav nejaušība, ka šis
baznīcas laiks sākas ar Adventu – ar gaidī-
šanas laiku. Ar laiku kas dots, lai pārdomātu
un novērtētu draudzes gaidīšanu uz Kristus
piedzimšanu un atkal nākšanu šajā pasaule. 

Uz brīdi mēģiniet iedomājieties, ka jūs
kādā mājā esiet dārznieks. Šai mājai ir

savs saimnieks, kurš arī tur dzīvo. Bet tad
kādu dienu viņš jums saka, ka uz laiku ir
jādodas ceļojumā. Vēl prom braucot viņš
dod pēdējos norādījumus par nama uztu-
rēšanu un jo īpaši uzsver, lai tiktu ravēts,
laistīts un kopts piemājas dārzs, kas saim-
niekam ir ļoti mīļš. Saimniekam aizbraucot
jūs gribēdams vairāk izpatikt savam kun -
gam, jau tās pašas dienas vakarā sākat
uzkopt māju, rūpīgi tīrīdams katru istabu,
bēniņus un garāžu, – tā domādams pēc
tam ķerties pie tā svarīgākā – saimnieka
mīļā dārza. Tā paiet vairākas dienas, bet
līdz saimnieka mīļajam dārzam jūs tā arī
vēl nebijāt ticis. Dārzā pa to laiku paspēja
ieaugties nezāles un tas vairs nebija tik
skaists kā saimniekam prom braucot. Un
te kādu dienu pēkšņi jums negaidot at -
griežas nama saimnieks. Uz šo laiku jūs
kā dārznieks bijāt paspējis perfekti uzkopt
māju, bet saimnieka mīļajā dārzā nebija
paguvis pat ieiet. Iespējams, ja jūs būtu
zinājis saimnieka atgriešanās dienu, jūs
būtu uzkopis arī dārzu, bet atgriešanās
dienu saimnieks jums nebija pateicis. Šeit
ir jājautā, vai saimnieks priecāsies un
uzslavēs jūs par padarīto darbu? – par to,
ka ir izdarīts otršķirīgais, bet pavēlētais ir
atstāts nedarīts? Domāju, ka nē. Prioritātes.
Mūsu prioritātes. Jau savus ikdienas dar -
bus mēs sakārtojam svarīgos un mazāk
sva rīgos, steidzamākos un mazāk steidzīgos,
vairāk vajadzīgos un mazāk vajadzīgos.
Jo mēs zinām, ka ir tik svarīgi atšķirt vaja-
dzīgo no nevajadzīgā, svarīgo no mazāk
svarīgā, pirmo no otrā, trešo no piektā. Un
nevienam nerodas jautājums, kāpēc tā ir
jādara. Bet pamatoti gan varētu rasties
jautājums, kas tad tomēr ir tas svarīgākais?
Kam ir jābūt manas ikdienas prioritāšu sa-
raksta... Un noslēgsim ar Bībeles pēdējiem
vārdiem, kas parāda kādas ir Kunga un
draudzes attiecības līdz Viņa otrai atnākšanai
– proti gaidīšana uz atkalredzēšanos:
«Tas, kas visu šo apliecina, saka: «Tiešām
es nāku drīz!» Patiešām nāc, nāc, Kungs
Jēzu! Mūsu Kunga Jēzus žēlastība, lai ir
ar visiem!» Dieva žēlastībām pilnu šo gai-
dīšanas un satikšanās laiku. Āmen!» Vi -
ļakas luterāņu draudzes mācītājs Mār -
tiņš Vaickovskis.

«Kristus piedzimšanas svētki  pareiz-
ticīgajiem ir  7. janvāris pēc valsts ka -
lendāra, bet pēc vecā stila svētki ir 25. de-
cembrī.  Sagaidīt  Kristus dzimšanu sā kam
jau 40 dienas pirms svētkiem, jo  sākās
ga vēnis. Jo tuvāk nāk Ziemassvētku da -
tums, jo stingrāks paliek gavēnis. Stingrāks
gavēnis ir 2 nedēļās pirms Kristus
dzimšanas svētkiem. Priekšvakarā pirms
Kristus dzimšanas ir jāievēro visstingrākais
gavēnis, tad vispār nedrīkst neko ēst līdz
pirmajai vakara zvaigznei. Kad debesīs
parādās pirmā zvaigzne, tad ir jānolasa
lūgšana Mūsu tēvs debesis un lūgšana par
Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem (tro-
pars). Pirmais  ēdiens, ko ēdam pēc pir -
mās zvaigznes parādīšanās debesīs, ir

sočiva (vārīta kviešu putra ar sausajiem
augļiem un medu). Tad jau varam gatavoties
Kristus dzimšanai un pulcēties baznīcā, jo
vakara dievkalpojums sākās 21.00 un iet
līdz pusnaktij. Lūdzāmies īpašās lūgšanas
no Vecās derības, dziedam speciālas
dziesmas šiem svētkiem, svētījam eļļu, ar
tām apzīmējam cilvēkus. Pusnaktī sākās
svētā liturģija, kurā arī dziedam īpašas
svētku liturģiskās dziesmas, lasām Svēto
Rakstu lasījumus no Jaunās derības. Tur-
pinām slavēt un pateikties Dievam, pēc
svētku dievkalpojuma ar īpašām dāvani -
ņām pateicamies cilvēkiem, kuri palīdzē -
juši un kalpojuši draudzē.

Svarīga ir arī garīgā atjaunošanās. Ir
jāseko un jāievēro garīgie noradījumi ga-
vēnim. Gavēņa laikā mājās vairāk lasām
Svētos Rakstus un piedalāmies dievkalpo-
jumos. Svarīgi ir ievērot gavēni, tas pa -
līdzēs vairāk sadzirdēt Dievu savā sirdī,
darīt labus darbus, palīdzēt cilvēkiem,
palīdzēt svešiniekiem. Gavēņa laikā cen-
šamies atradināties no sliktiem ieradumiem,
pieaugt garīgi. Gaidīšanas laiks dot iespēju
cilvēkiem piedzīvot Kristus piedzimšanu
cilvēku sirdīs un dzīvēs, ievērojot Dieva
baušļus.

Kristus dzimšanas svētkos vēlu cilvē -
kiem nepievērsties tik daudz šai pasaulei,
bet vairāk pievērsties debesu lietām. Mēs
pārāk rūpējamies par materiālajām lie -
tām, bet nevajadzētu aizmirst garīgās
vērtības. Kristus dzimšanas svētki palīdz
cilvēkiem atvērties Dievam, sadzirdēt Die -
va balsi, cilvēki vairāk ieklausās un sa -
prot, ka tie ir lieli baznīcas svētki, tas at -
tīra dvēseli, svētī cilvēkus un aicina darīt
labus darbus pasaulē. Labos darbus tur -
pinām darīt līdz Kunga kristīšanas svēt -
kiem. Daugavpils diecēzes bīskaps Alek-
sandrs ir teicis: «Šajā Dienā kopš seniem
laikiem, ne tikai vienkāršie ticīgie, bet arī
ievērojami ļaudis, atlika savas laicīgās
lietas un pienākumus, lai apmeklētu Diev-
namus»,» aicināja Viļakas pareizticīgo
baz nīcas virspriesteris aleksandrs.

Klusums sveču gaismā
Klusums …
Deg sveces …
Klusumā runā sveces un sirds …
Deniņos san zemes bites dziesma,
Ausīs šalc upes ūdens čuksti.

Notrīs skropstas un asara,
Kā karsta sveces pile, 
Nokrīt un paliek uz vaiga …

Dievs atvēris vārtus …
Ved ceļā …
Arī ceļš ir klāts ar klusumu.
Ielejas un pļavas apsedzas 
Ar Debesu baltajiem palagiem .

Pie Debesīm iededzās sveces.
Karstas asaras krīt
No Debesīm uz Zemes.
Dievs sasilda cilvēka
Nosalušo dvēseli …

/Genovefa lakše–eva dortāne,
2017./

DIEVKALPOJUMI KATOĻU DRAUDZĒS VIĻAKAS NOVADĀ
24. decembris – adventa IV svētdiena
Sv. Mise  plkst. 9.00 Šķilbēnu katoļu baznīcā 
Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas  katoļu baznīcā
24. decembris – kristus dzimšanas Svinību Vigilija
Sv. Mise plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā, Sv. Mise būs  par Viļakas novada

iedzīvotājiem.
Sv. Mise plkst. 16.00  ex klostera telpās (Klostera ielā 1, Viļakā)
Sv. Mise plkst. 18.00 Šķilbēnu katoļu baznīcā
Sv. Mise plkst. 23.55 Viļakas  katoļu baznīcā (pusnaktī)
25. decembris – kristus dzimšanas svētki (obligātas svinības)
Sv. Mise  plkst. 9.00 Šķilbēnu katoļu baznīcā
Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas  katoļu baznīcā
26. decembris – Sv. Stefans Pirmmoceklis – II Ziemassvētki
Sv. Mise  plkst. 9.00 Šķilbēnu katoļu baznīcā 
Sv. Mise plkst. 8.00 Viļakas  katoļu baznīcā

31. decembris – Svētās Ģimenes svētki (svētība ģimenēm)
Sv. Mise  plkst. 9.00 Šķilbēnu katoļu baznīcā
Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas  katoļu baznīcā
Sv. Mise plkst. 18.00 ex klostera telpās (Klostera ielā 1, Viļakā)
Vecā gada noslēguma pateicības Sv. Mise plkst. 23.00 Šķilbēnu katoļu baznīcā
1. janvārī
Sv. Mise plkst. 11.00 Viļakas  katoļu baznīcā 
Sv. Mise  plkst. 18.00 Šķilbēnu katoļu baznīcā
Sv. Mise plkst. 18.00 ex klostera telpās (Klostera ielā 1, Viļakā)

LUTERĀŅU DRAUDZĒ
Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums plkst.15.00 Viļakas luterāņu baznīcā

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 6. janvārī – vakara diev -

kalpojums – plkst. 20.00; 7. janvāri – Ziemassvētku dievkalpojums – plkst. 00.00. 
Šķilbēnos – 30. decembrī plkst. 10.00; 7. janvārī plkst. 14.00.

Sagaidīsim Kristus dzimšanu ar baltām domām un dvēselēm!
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Viļakas no vadā 2017. gada decembris

VēSture / kultŪra

Aicinām ikvienu interesen -
tu apskatīt muzeja jauno

ekspozīciju, kas stāsta par  Viļa -
kas novada skolu vēsturi. Skolai
visos laikos vienmēr ir bijusi īpa -
ša vieta, jo tā ir mūsu otrās mā -
jās. Izglītība ir ļoti svarīga kultū -
ras dzīves sastāvdaļa. Kādreizējā
Viļakas un Šķilbēnu pagasta te -
rito rijās pastāvēja vairāk kā 30
skolas. Dažas no skolām maino -
ties teritoriālām reformām vairs
nepieder Viļakas novadam, taču
to vēsture-pieder. Ekspozīcijā var
aplūkot gan senās skolu fotogrā -
fijas, gan priekšmetus, kuri raks -
turo skolas dzīvi dažādos laikos,
gan arī var noskatīties  video ar
senām bildēm par dažām skolām.

19.gs II pusē ar  pagastu val -
žu pa lī dzību tika atvērtas vairā -
kas skolas. Bieži vien turīgāki
saimnieki savos ciemos arī atvēra
skolas. Skolas vienlaikus pildīja

izglītības, kultūras un sabiedrisko
centru funkcijas. Brīvvalsts laikā
skolu atvēršana kļuva par vienu
no valsts prioritātēm, lai izglītotu
tautu un celtu tās pašapziņu. Sko -
las ir nozīmīgas katras nākamās
paaudzes audzināšanā. Caur sko -
lām parādīta tautu un valsts vēs -
ture, kultūras un sabiedriskā dar-
bība. Padomju laikā un atmodas
laikā skolu atvēršana vairs tik
bieži nenotika, vērojama tendence
tās slēgt. Skolu slēgšana notiek
dažādu iemeslu dēļ, taču to vēs -
ture ir jāsaglabā un jānodod nā-
kamai paaudzei. Katram cilvēkam
ir svarīgi apzināties vietu no ku -
ras viņš nāk. Skola, tas ir viens no
veidiem kā mēs jūtam piederību
kādai vietai. 

Ekspozīcijā var iepazīties ar
interesantām skolu programmām,
kuras mūsdienās vairs neizmanto,
klases žurnāliem, rakstāmpiede-

rumiem, padomju laika organizā -
ciju atribūtiku u.c. Svarīgi sagla -
bāt šīs atmiņas, kas veido mūsu
piederības sajūtu savam novadam
un savai tautai. Viļakas apkārtnē
jau no padomju laikiem gandrīz
katrā skolā ir bijuši novadpētnie-
cības pulciņi, kuru ievāktā infor-
mācija ir saglabājusies līdz mūs-
dienām. Skolu materiāls bagātīgi
tika papildināts pēc Kupravas un
Mežvidu skolu slēgšanas. Ekspo-
zīcija ar laiku varētu būt papildi -
nāta ar jauniem priekšmetiem, tā -
pēc muzejā arvien gaidām jaunas
skolu raksturojošās lietas.

Ekspozīcijas tapšanā paldies
par sadarbību sakām: Novadpēt-
niecei L.Maksimovai, Viduču sko -
las muzejam un vadītājai L.Ša-
icānei, Rekavas vidusskolas mu-
zejam un vadītājai B. Konovalo -
vai, R. Kokorevičam, V. Krēme -
rei, A. Lesniecei, novadpētniecei

M. Brokānei, Fr. Slišānam, O.
Pančukam, J. Laicānam un Viļa -
kas novada domes tehniskajai
un attīstības nodaļai, I. Adamovai,
J. Ņukšam, Viļakas Valsts ģimnā -
zijas skolas muzeja vadītājai B.
Miņi nai, Viļakas pamatskolas di -

rekto rei A. Ločmelei, Dz. Dvin-
skim, V. Kokorevičai, A. Plačin-
dai.

Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja direktore Rita Gruševa
un krājuma glabātāja Maija Bol-
dāne

Vēstures fakti
1945. gada decembrī arestēts Tomass Gumpenbergs (kapucīnu

mūks).
2009. gada decembrī sāk iznākt Viļakas novada informatīvais

izdevums.
2003. gada decembrī Latviešu Biedrības namā Medņevas et-

nogrāfiskais ansamblis saņēma Lielo folkloras gada balvu. Balvu pa-
sniedza kultūras ministre Ingūna Rībena.

1937. gada 1. decembrī Viļakas slimnīcā pieņemts otrais pastā -
vīgais ārsts-Dr.Fogels.

1938. gada 2. decembrī uzsāktas mācības Viļakas viengadīgajā
mežsaimniecības skolā.

1883. gada 6 .decembrī dzimis feldšers Boļeslavs Ņukša.
1914. gada 6. decembrī ir dzimis katoļu garīdznieks, kapucīns

Nikodems Turks (tēvs Filips), mūks Viļakas kapucīnu klosterī, pārap -
bedīts no bijušā klostera dārza uz Viļakas Romas katoļu baznīcas
dārzu.

1951. gada 6. decembrī Rekovas ciemā dzimis literāts, žurnā -
lists un izglītības darbinieks Juris Cibulis.

1997. gada 7. decembrī Viļaku apmeklē Valsts prezidents
Guntis Ulmanis.

1910. gada 9. decembrī darbu uzsāk Zelču (Upītes) pamatskola.
1988. gada 10. decembrī pacelts sarkanbaltsarkanais karogs Viļakā.
1725. gada 11. decembrī dzimis Krievijas valsts darbinieks, poli -

tiķis, vēsturnieks un Marienhauzenas muižas īpašnieks Ivans Jelagins.
1850. gada 12. decembrī /Avots: http://latgalesdati.du.lv/persona/542,

citos avotos norāda, ka dzimis 13. decembrī/, piedzimis tautas dzies-
minieks Pīters Miglinīks. 19.gs 70-tajos gados strādājis par rakstvedi
Viļakas pagasta valdē, centies aizstāvēt vietējos zemniekus.

1874. gada 14. decembrī Viļakas pagastā dzimis politiķis, sa-
biedriskais darbinieks Francis Logins

1936. gada 17. decembrī Viļakā notika liels ugunsgrēks, nodega
P. Strazdiņa elektrostacija, atstājot visu Viļaku bez elektrības.

1964. gada 22. decembrī nodega Viļakas pareizticīgo baznīca.
1996. gada 25. decembrī atklāja Medņevas tautas namu.
1949. gada 31. decembrī Viļakas apriņķa teritorija sadalīta Ab -

renes un Balvu rajonos.
/Informāciju sagatavoja: Viļakas novada muzeja vadītāja

Rita Gruševa un Medņevas bibliotēkas vadītāja Anita Smuškova/

Garīgās un reliģiskās literatūras
bibliotēka Šķilbēnu katoļu baznīcā
Šķilbēnu Romas katoļu drau-

dzes locekle Anita Skan ga -
le jau sen bija sapņojusi, ka vaja-
dzētu izveidot bibliotēku, pirmo
pamudinājumu saņēma no māsām,
kuras kalpoja Jēkaba katedrālē Rī -
gā. Pateicoties Dievam, šī iecere
piepildījās, tās izveidošanu atbalstī -
ja jau priesteris Ivars Babris, so -
lot, ka bibliotēku izveidos, kad
uzcels jauno baznīcu. Bibliotēkas
izveidi atbalstīja arī draudzes ve-
cākais Sergejs Maksimovs un
priesteris Staņislavs Prikulis. Bib-
liotēka uzsāka darbību 2011. gada
4. septembrī. Bibliotēkā ir ap 300
grāmatām un reliģisku brošūru.
Centīgākie lasītāji ir Svētdienas
skolas bērni un viņu vecāki. Cil-
vēkiem visvairāk interesē lasīt
jaunākās izdotās grāmatas, intere -
sē grāmatas par lūgšanu, kas ir
lūgšana, lūgšanu veidi, lasa grā-
matas, kur ir citu cilvēku liecības
un grāmatas par svēto dzīvi. Bib-
liotēkas apmeklētāji ir arī citu kai -
miņu draudžu locekļi, kuri zvana
interesējas un paši atbrauc pakaļ
grāmatām. 

Pirmās grāmatas bibliotēkai
ziedoja Krāslavas un Aglonas drau -
dzes, vēlāk grāmatas ziedoja arī
no Viļakas novada drau dzēm. Bib-
liotēkas darbu vada Ani ta Skan -
gale, kura bija iniciatore bibliotē -
kas izveidošanai.

«Viennozīmīgi ir vērts un ir la -

bi, ka cilvēks var atrast laiku un
lasīt garīgo literatūru, jo īpaši tā -
dēļ, ka lasot cilvēks savādāk uz -
tver informāciju. Svarīgi ir klau-
sīties arī sprediķus un iesaistīties
sarunās par kristīgiem jautāju -
miem, bet svarīgi ir lasīt pašam,
lai izlasīto teikumu, rindkopu var
pārlasīt vairākas reizes, izrakstīt
domas savos pierakstos, pasvītrot
idejas un ir iespēja pārlasīt tās.
Šķilbēnu Romas katoļu draudzes
baznīcā izveidotajā bibliotēkā ir
pietiekoši daudz literatūras, pro-
tams, vienmēr var vēlēties papla-
šināt pieejamās literatūras klāstu.
Ja no šīs pamatliteratūras cilvēks
izlasītu kaut tikai 10 %, tad tas bū -

tu liels ieguvums lasītājam. Arī
priesteriem ir svarīgi lasīt reliģis -
ka satura grāmatas. Man vairāk
iznāk lasīt grāmatas saistībā ar
studijām. Pat ja mēs lasām vienreiz
lasītu grāmatu, lasot to otrreiz
mēs to redzam ar citām acīm, ie-
raugām lietas, kuras mūs nav uz-
runājušas pirmajā grāmatas lasī-
šanas reizē, iedziļināmies citos
jautājumos. Tāpēc ir labi pārlasīt
jau kādreiz lasītu grāmatu, jo ir
cits skatījums un koncepts uz
dzīvi,» grāmatu lasīšanas nozīmi
skaidroja Šķilbēnu, Baltinavas
un Tilžas draudžu prāvests Sta-
ņislavs Prikulis. 

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Muzejā skatāma Viļakas novada skolu ekspozīcija

Vilakas novada_DECEMBRIS_2017_avize.qxd  19.12.2017  10:25  Page 8



9

Viļakas no vadā2017. gada decembris

INterVIJa

– No cik bērnu ģimenes nākat paši?
Lūcija: Es nāku no 5 bērnu ģimenes. Aivars arī nāk

no 5 bērnu ģimenes. Mēs esam pieraduši, ka esam daudz.
Mums būtu skumji, ja mājās būtu klusums. Kad mūsu
bērni jau bija izauguši un devušies studēt, veidoja sava
ģimenes, palikām ikdienā un darbdienās divi vien. Ska -
tāmies televizoru, padarām lauku un mājas darbus un ne-
zinājām, ko darīt. Mums patīk bērni, patīk kustēties un
rūpēties par viņiem.

– Vai Jums abiem dzimtā puse ir Šķilbēnu pagasts?
Aivars: Esmu no Jelgavas puses. Pirmo reizi uz Šķil -

bēnu pagastu atbraucu 1980. gada 30. martā kopā ar Lū -
ciju. Bijām Lūcijas radinieces bērēs. Bijām jau satikušies
un saskatījušies Jelgavā. Un tad jau atnācām pavisam
1986. gadā, strādājām kolhozā «Borec». 1990. gada bū -
vē jām savu māju, saimniecību un ģimeni.

– Cik daudz esat izaudzinājuši savus bērnus? kā
nolēmāt kļūt par aizbildņiem citu vecāku bērniem?

Lūcija: Kopā esam izaudzinājuši sešus bērnus, mums
pašiem ir pieci, Aivaram ir dēls no pirmajām attiecībām.
Mūsu dēli dzīvo un strādā Rīgā, tikai vienīgā meita Gita
dzīvo un strādā Bērzkalnē. Gita pie mums atbrauc katru
nedēļas nogali, bet dēli ar savām ģimenēm, kad izdodas
izrauties no darbiem. Pavisam kopā, ieskaitot arī Lauru,
Dairu, Rendiju un Māru, kuriem šobrīd esam aizbildņi,
esam rūpējušies par 15 bērniem. Citus mūsu bērnu skolas
biedrus vai kaimiņu bērnus atbalstījām krīzes situācijās,
paēdinot, izguldinot, vēlāk par viņiem rūpes turpināja un
oficiāli uzņēmās kāds no radiniekiem. 

Aivars: Ja pēkšņi visi sabrauc, tad ēdam ēdienreizes
vairākās maiņās kā skolā. Par aizbildņiem kļuvām netīši,
dzīve pati to piespēlēja. 

Lūcija: Bērni paši atnāk pie mums, tā kā paši meklē palī -
dzību. 1969. gadā aizgāju uz pedagoģisko skolu. Esmu dau -
dzas reizes dzīvē pabeigusi gan 1.klasi, gan parējās klases.

Šos bērnus mums piedāvāja sociālais darbinieks, nolē -
mām, labi vecāko meiteni paņemsi, jo viņa jau draudzējās ar
mūsu meitu Gitu. Un tad nolēmām, labi puiku arī paņemsim.

Aivars: Laura un Rendijs pie mums dzīvo no 2013.
gada 3. aprīļa. Mums teica, ka ģimenē ir četri bērni. Bail,
bail bija tā ņemt uzreiz četrus svešus bērnus. Puika
domāju, labi, bet vēl trīs meitenes, tāpēc paņēmām tikai
divus. Domāju, ka ar meitenēm ir grūtāk nekā ar puikām.

Lūcija: Dzīvē iegrozījās tā, ka pēc diviem gadiem pie
mums nonāca arī Daira un Māra. Ja būtu zinājuši, ka
beigu beigās visi četri bērni nonāks pie mums, tad uzreiz
būtu ņēmuši. Esam sapratuši, ka vienas ģimenes bērni ir
jāpaņem vienam aizbildnim vai audžuģimenei, lai visi
brāļi un māsas augtu kopā. 

Gita: 2012. gadā strādāju Latgales Reģionālajā atbalsta
centrā «Rasas pērles», biju ieguvusi pieredzi kā notiek ar
bērniem, kuriem ir jāmeklē aizbildņi vai audžuģimene.
Es vecākiem teicu, ka jāņem visi –  četri, ka nevar dalīt
vienas ģimenes bērnus. 

Lūcija: Jā, Rasas pērlēs mums arī teica, ka jāņem visi

reizē, mēs tomēr sākumā nobijāmies. Apmeklējām arī
psihoterapeitu, lai kļūtu par aizbildņiem.

– kā Jūsu pašu bērni pieņēma audžubērnus?
Gita: Sākumā bija neierasti. Vecākie brāļi dzīvoja Rīgā,

tad ar audžubērniem iepazinās un tikās tikai brīvdienās.
Tagad esam ļoti pieraduši un saraduši ar audžubērniem
un būtu jau dīvaini, ja viņu nebūtu. Visi lielie brāļi un es
apsveicam mazos dzimšanas dienās un vārda dienās. Iz-
domājam dāvanas, jo gribam patīkami bērnus pārsteigt.

– Vai audžubērni sauc jūs par mammu un tēti?
Aivars: Jā, Rendijs mani uzreiz sauca par tēti.
Lūcija: Meitenes pamazām, tagad jau visi mūs sauc

par tēti un mammu.
– kādas grūtības Jums nācās pārvarēt sākumā,

kad ģimenē ienāca audžubērni?
Lūcija: Sākumā bērni daudz slimoja, kamēr pierada,

iedzīvojās un sāka justies drošībā. Man ir svarīgi, lai
bērni uztur saikni arī ar savu bioloģisko māti, vecmāti un
citiem radiniekiem, lai nepaiet garām viens otram kā sve-
šinieki. Laurai šogad svinējām pilngadības svētkus, viņa
saka, ka būs kādi 30 viesi, bet sabrauca vairāk. Jāprot saru -
nāt, jāprot aprunāties. Sazinos arī ar klases audzinātājām,
lai noskaidrotu, kas ir jāmācās, ja bērni nav ierakstījuši,
kas uzdots mācībās. Tā pamazām arī iemācījās aizpildīt
dienasgrāmatas. Pieeju arī ar humoru, lai uzrunātu bērnus.

Aivars: Mācām, ka, lai arī kādi ir īstie vecāki, tie ir
jāciena. 

– kāpēc cilvēki visvairāk baidās uzņemt savā ģi -
menē svešus bērnus? Varbūt tāpēc, ka finansiāli tas ir
grūti?

Lūcija: Iespējams. Pēc 3 mēnešiem saņēmām tikai pir -
mo uzturnaudu. Vēl pagāja trīs mēneši, kamēr nokārtojām
visus nepieciešamos dokumentus, lai bērnus paņemtu
aizbildniecībā. Saņemto naudu arī izlietojām bērniem ie-
gādājoties nepieciešamās lietas.

Aivars: Bērnu naudu, ko maksā par ģimenē paņemtu
aizbildniecībā esošu bērnu ir ļoti maza. Tā ir viena sum -
ma, neskatoties, cik bērni ir paņemti. Citi domā, ka bēr -
nus paņēmām tikai dēļ naudas.

– kādā vecumā bērnus labāk uzņemt ģimenē? 
Gita: Mazāka vecuma bērnus ir labāk ņemt, bet to var

ņemt tikai ģimene, kurai nav savas saimniecības, jo mazs
bērns visu laiku ir jāredz, jāstaigā pakaļ un viņam ir
jāvelta daudz uzmanības. Mammai un tētim, tā kā viņiem
ir saimniecība, lauku darbi, tad labāk bija paņemt vecā -
kus bērnus, kaut gan mazākajai meitenei Mārai, kad
paņēma bija tikai 7 gadi. 

Lūcija: Es vairāk brīnos kā mēs tikām galā ar saviem
bērniem, jo viņi visi bija mazi, visi bija jāpieskata. Ieli -
kām dārziņā, vecākie bērni pieskatīja jaunākos vai arī ma -
na mamma pieskatīja. Mūsdienu bērni ir daudz aktīvāki,
kustīgāki, savādāki, cits laikmets un paaudze.

Aivars: Mēs bijām palikuši vieni, jo savi bērni strā -
dāja  Rīgā. Mums bija gandrīz vai vienalga, cik vecus bēr -
nus paņemt. 

– Vai jūs bērniem mācat darba tikumu?
Aivars: Jā, mācu un priecājos, ka Rendijs jau ir

iemācījies braukt ar traktoru. Iemācīju zivis makšķerēt.
No sākuma Rendijam nepatika, bet kā izvilka pirmo zivi,
tā lieta aizgāja, šī gada rekords Rendijam ir 900 gramu
smags līnis. Agri no rīta, tik nedaudz atliek piebikstīt pie
pleca un noteikt, celies, braucam uz copi, nav ne par
grūtu agri celties, jo ir iepatikusies tā lieta.

Gita: Mani tētis arī iemācīja makšķerēt, kad ir iespēja,
makšķerēt labprāt dodos arī tagad. Bērnībā arī cēlos agri
augšā, lai tiktu tētim līdzi uz copi.

Lūcija: Māru bija grūti iemācīt braukt ar riteni, bet
mācījās, mācījās un tad vienā dienā aizbrauca. Meitenes
ir iemācījušās ravēt dārzu un daudzus citus māju un lauku
darbus. Audžubērni ir iesaistīti arī daudzos pulciņos, mākslas,
mūzikas. Rendijs, Daira un Māra  apmeklē ģitāristu pul -
ci ņu, etnogrāfisko pulcinu. Vecākā audžumeita Laura, kurai
būs jau 19 gadi, mācās Balvos par tērpu stila speciālisti,
aktīvi piedalās skolas pašpārvalde, dejo vēderdejas, kā arī
mācās autoskolā. Bērni nedaudz baidījās sākumā iesaistīties

jaunās aktivitātēs. Sākumā tikai māsas piedalījās folkloras
pulciņā, aizbrauca uz dziesmu svētkiem. Rendijs skatījās
televizorā un saprata,  ka arī viņš varētu dejot tautu dejas
un iemācīties rotaļ dejās kā māsas. 

– kā svinat svētkus?
Lūcija: Mēs visu mēģinām darīt kopā un labprāt do -

damies arī uz skolas pasākumiem. Tā kā esam daudzi, tad
tortes ēdam bieži, jo vienmēr kādam ir svētki. Visi
sabrauc un atved tortes.

Gita: Vēl labāk par tortēm garšo mammas ceptās plāt-
smaizes, pīrādziņi, picas. Laura ir iemācījusies gatavot
no mammas un, dzīvojot kopmītnēs, pati gatavo ēst, kā
arī meklē pati dažādas ēdienu receptes internetā, jautā
receptes man vai mammai. Svinam visu, ko vien varam
svinēt. Man liekas, ka manā bērnībā nebija tik daudz
svētku kā ir tagad. Gribas ar mazajiem kopā visu darīt,
doties uz mežu meklēt priežu zarus, veidot Adventa vai -
nagus, rotāt eglīti, kuru rotājām laukā pie mājas, jo,
ienesot siltā istabā, eglīte ļoti ātri nobirst. Gribas izrotāt
māju ar spuldzītēm, gribas, lai ir skaisti. Cenšamies
saiņot skaisti dāvanas, visu laiku domājam, ko uzdāvināt
dzimšanas un vārda dienās.

– kā jūs jutāties, ka saņēmāt Viļakas novada do -
mes atzinības rakstu?

Lūcija: Svetlana Bukovska atveda Lauras braukšanas
karti, ko izsniedz, ja sekmīgi mācās skolā. Viņa man
saka, lai es gatavojos pārsteigumam. Jautāju, kad tad tas
pārsteigums piepildīsies. Svetlana atbildēja, ka drīz pie-
pildīsies. Vienu dienu zvana Šķilbēnu pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Mežals un jautā, vai es esot mājās, at bil -
du, jā. Viņš saka, cik labi, ievedīšot ielūgumu.

Gita: Saņemot ielūgumu, vecākiem sākās lielie jautā -
jumi, kā sapucēties, lai pasākumā izskatītos labi. Sākumā
domājām, ka atbrauks arī brāļi no Rīgas, bet beigās tika
arī Laura, brālis no Rīgas.

Lūcija: Man bija pārsteigums, ka mūs apsveica tik
negaidīti daudz  cilvēku. Ļoti aizkustināja raksturojums
par mums un pasākums.

– kā Jūs domājat, vai pašvaldībai ir svarīgi pateik -
ties saviem cilvēkiem, pasniedzot apbalvojumus?

Aivars: Mēs jau neko tādu īpašu neesam izdarījuši.
Ļoti pārsteidza, ka tikām apbalvoti. 

Gita: Es domāju, ka tas ir labi un svarīgi pateikties
par labiem darbiem. Tas ir patīkami.

Lūcija: Daudz televizorā rāda, ka par bērniem nerū -
pējās. Neskatās, kur paliek bērni, arī privātajos bērnudārzos,
kur vecāki maksā lielas naudas. Ja es būtu jaunāka, es
būtu ar mieru paņemt vēl kādu audžubērnu. Svarīgākais,
manuprāt, ir parādīt sabiedrībai, ka nav jābaidās savā ģi -
menē uzņemt audžubērnus. Nezinu, kāpēc jauni cilvēki
sa ka, kāpēc man būtu jākļūst par audžuģimeni vai aizbil-
dņiem? Es arī varētu teikt, kam man tas vajadzīgs. Man ir
sava pensija, sava saimniecība, savi bērni, dziedu etnog-
rāfiskajā ansamblī, nodarbošanos pietiek. Citām sievām
saku, ai, vakar visu nepaspēju, jo bija jāmazgā drēbes.
Tad sievas līdzjūtīgi saka, ai, ai, cik tev daudz to drēbju
jāmazgā, cik tev daudz rūpju. Bet man ir tāda sirds, ka
mīlu bērnus, nesūdzos par tādām rūpēm. Domāju, ka ne
vieni kursi nepalīdzēs, ja cilvēkam nebūs vēlēšanās no
sirds mīlēt bērnus, savus un arī citu vecāku bērnus. 

Teksts: Vineta Zeltkalne. Foto: personīgais arhīvs

advents. kristus dzimšanas laiks. Ziemas -
svētku gaidīšanas laiks aicina apstāties

un padomāt. aicina vairāk saskatīt līdzcilvēku
labos darbus  un novērtēt paveikto. lūcijas un
aivara kārkliņa ģimeni no Šķilbēnu pagasta
pozitīvi raksturo Viļakas novada Bāriņtiesa, at -
klājot, ka kārkliņu ģimene ir aizbildņu ģimene
četriem bērniem un tā ir paraugs citiem, kuri
vēlētos uzņemties rūpes par bērniem, kuri pa -
likuši bez vecāku gādības. Viņu mīlestības darbs
ir novēr tēts no līdzcilvēkiem, jo šī gada 17. no-
vembrī kārkliņu ģimene saņēma Viļakas no -
vada domes atzinības rakstu. lūcija un aivars
labprāt pastās tīja par savu pieredzi, grūtākos
jautājumus vecākiem palīdzēja atbildēt viņu
meita Gita kārkliņa. 

Aizbildnis – persona, kas iecelta vai apstiprināta Civilli -
kumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu
aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecā kus,
kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

/Avots: Civillikums/
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku

gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim,
kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav ie-
spējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība vai
bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

/Avots: Bērnu tiesību aizsardzības likuma pirmā panta
3.punktu/

Kā kļūt par aizbildņiem vai audžuģimenēm – interesēties
Viļakas novada Bāriņtiesā.

SIrdS SertIfIkātS
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IedZīVotāJu ZINāŠaNaI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2017. gada 27.oktobrī Nr. 12/2017
(protokols Nr.18, 26.&)

Par aprūpes mājās pakalpojumu Viļakas novadā
Izdoti saskaņā ar  likuma «Par pašvaldībām» 15.panta pir -

mās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu,  Sociālo pakalpo -
jumu un sociālās palīdzības likuma  3.panta trešo daļu,

Ministru kabineta 2003.gada  27.maija noteikumu Nr.275
«Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta»6.punktu

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Viļakas novada domes
2017.gada 29.novembra  lēmumu Nr.587 (protokols Nr.20, 30.&)

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka pakalpojumus mājās pamat -

vajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ  nevar sevi aprūpēt,
aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma
veidus, līmeņus, kā arī aprūpes mājās pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas  kārtību.

2. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Viļakas  novadā dzīves vietu
dekla rējušas personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu  dēļ nevar veikt
ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, un kurām nav apgādnieku vai tie citu
objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību,  nav materiālo resursu,
kurus reali zējot var nodrošināt sev aprūpi, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas
ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ
nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

3. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu finansē no klientu vai viņu likumīgo ap -
gād nieku, vai Viļakas  novada domes budžeta līdzekļiem.

II. aprūpes mājās pakalpojuma veidi un līmeņi
4. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:
4.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kuras veselības stāvokļa vai

funk  cionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personisko aprūpi paša
spēkiem;

4.2.  tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ir personām, kas slimības vai atveseļošanas
periodā nevar veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi paša spēkiem;

4.3. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ģimenēm, kuras pastāvīgi
aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucēju -
miem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi mājās.

5. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes mājās
pakalpojumus, tiek noteikti 4 aprūpes līmeņi: 

5.1.   pirmais aprūpes līmenis ietver  atbalstu  6 stundas nedēļā un tajā ietilpst:
5.1.1. pārtikas produktu un ikdienas preču  pirkšana un  piegāde mājās;
5.1.2. ārstniecības personu  izsaukšana;
5.1.3. medikamentu pirkšana un  piegāde mājās;
5.1.4. dzīvojamo telpu uzkopšana;
5.1.5. logu mazgāšana 4x gadā;
5.1.6. dzīvojamās telpas  īres, komunālo pakalpojumu maksājumu, norēķinu par

patērēto  elektroenerģiju, gāzi, telepakalpojumu  un citu maksas pakalpojumu, kā arī
nodokļu un  nodevu maksas veikšana;

5.1.7. kurināmā piegāde telpās;
5.1.8. ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana;
5.1.9. sadzīves atkritumu iznešana;
5.1.10. veļas nodošana/saņemšana veļas mazgātavā;
5.1.11. individuālo ikdienas jautājumu kārtošana.
5.2. otrais aprūpes līmenis, iekļaujot pirmā aprūpes līmeņa pakalpojumus, ietver at -

balstu  8 stundas nedēļā  un tajā ietilpst:
5.2.1. veļas (sīkā)  mazgāšana klienta dzīvesvietā, ja klientam ir veļas mazgājamā mašīna;
5.2.2. palīdzība ēdiena gatavošanā vai sagatavota ēdiena piegāde;  
5.2.3. sniega tīrīšana;
5.2.4. citi pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu.
5.3.  trešais aprūpes līmenis, iekļaujot pirmā un otrā aprūpes līmeņa pakalpojumus,

ietver atbalstu  10 stundas nedēļā un tajā ietilpst:
5.3.1.  palīdzība vannošanā;
5.3.2.  fizisko aktivitāšu veicināšana;
5.3.3.  pagalma uzkopšana;
5.3.4.  krāsns kurināšana.
5.4. ceturtais aprūpes līmenis, iekļaujot pirmā, otrā un trešā aprūpes līmeņa pakal -

pojumus, ietver atbalstu 14 stundas nedēļā un tajā ietilpst:
5.4.1. personas guldināšana, celšana, higiēniskā aprūpe, ģērbšana, veļas nomaiņa; 
5.4.2.ēdināšana;
5.4.3.ārstniecības personas noteiktā klienta aprūpe, uzraudzība.
6. Divu personu, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā, aprūpēšanai (veicot pirmā,

otrā, trešā un ceturtā līmeņa aprūpes mājās pakalpojumus) –  12 stundas nedēļā.

III.  Pakalpojuma sniegšanas organizēšana
7. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu organizē  Viļakas  novada Sociālais die -

nests (turpmāk  – Dienests).
8.  Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu veic aprūpētāji.
9. Par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts līgums starp Dienestu,

aprūpētāju un aprūpējamo.

IV. Pakalpojuma piešķiršanas kārtība
10.  Aprūpes mājās pakalpojums tiek piešķirts personām, kuru pamata dzīvesvieta

deklarēta Viļakas  novada administratīvajā teritorijā. 
11. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir Dienests ar lēmumu.
12. Piesakot aprūpes mājās pakalpojumu, persona (vai tās pilnvarots pārstāvis) Die -

nestā iesniedz šādus dokumentus:
12.1.  iesniegumu, norādot problēmu;
12.2. ģimenes ārsta slēdzienu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību;
12.3.likumīgo apgādnieku dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodro -

šināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu
objektīvu apstākļu dēļ; par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi, ja
to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums, uzskatāmi:

12.3.1. apgādnieka slimības laiks;
12.3.2. apgādnieka atrašanās ārstniecības vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
12.3.3. apgādnieks ir pensijas vecuma persona vai invalīds un fizisko ierobežojumu

dēļ nevar veikt   aprūpi;
12.3.4. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi;
12.3.5. apgādniekam ir vēl citi iemesli un tos par objektīviem atzīst Dienests.

13.  Dienests 10 darba dienu laikā pēc Noteikumu  12 .punktā minēto dokumentu sa-
ņemšanas:

13.1. apmeklē personu dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē un novērtē personas vaja -
dzību pēc aprūpes mājās  pakalpojuma nepieciešamības;

13.2.  izvērtē  iespējas sniegt personas vajadzībām  atbilstošu aprūpes mājās  pakal-
pojumu;

13.3. novērtē ģimenes (laulāto, personu, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un
kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus un materiālo
stāvokli, līdzdarbības iespējas.

14.  Katram aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējam tiek iekārtota klienta lieta, kura
glabājas Dienestā.

15.  Aprūpes mājās pakalpojums netiek sniegts personām:
15.1.  kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām;
15.2.  kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
15.3.  kurām ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);
15.4.  kuras ir alkohola un/vai narkotisko vielu ietekmē.

V.  Pakalpojuma samaksas kārtība
16.  Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu par Viļakas novada pašvaldības

bu džeta līdzekļiem ir personām, kurām nav likumīgo apgādnieku.
17.  Personām, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu un  kurām vidējie ienākumi

pārsniedz 65% no minimālās darba algas valstī tiek noteikta līdzdalības maksa, kas ir
50% no pakalpojuma samaksas aprūpētājam par stundas likmi.

18. Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumu tiek noteikta, nosakot stundas likmi
2,75 euro apmērā.

VI. lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas  kārtība
19. Dienesta lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu

piešķirt aprūpes mājās pakalpojumu var apstrīdēt Viļakas novada domē. Viļakas novada
domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā   Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

VII. Nobeiguma jautājums
20.Noteikumi stājas spēkā likumā «Par pašvaldībām» noteiktajā kārtībā.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Viļakas  novada domes 2017. gada 27. oktobra saistošo noteikumu
Nr.12/2017 «Par aprūpes mājās pakalpojumu Viļakas novadā»

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
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Viļakas no vadā2017. gada decembris

IedZīVotāJu ZINāŠaNaI

Autorība: audiovizuālā materiāla autors un autortiesību īpašnieks - Saeimas Administrācija.

PPaassāākkuummii   ddeecceemmbbrrīī   uunn  jjaannvvāārr īī
d 21. decembrī plkst. 16.00 pie Medņevas tautas namā Saulgriežu bluķa

vilkšana kopā ar Upītes folkloras kopu. 
d 23. decembrī plkst. 17.00 Žīguru kultūras namā vokālo ansambļu «Čieku -

riņi», «Čiekuri» un «Relako» koncertuzvedums  «Piparkūku sirds».
d 25. decembrī plkst. 17.00 Viļakas kultūras namā koncertuzvedums «Sar-

kangalvītes Ziemassvētki».  Jautri un neparasti piedzīvojumi svētku laikā kopā ar
Viļakas Kultūras nama amatiermākslas kolektīviem.

d 25. decembrī plkst. 19.00 Borisovas tautas namā Ziemassvētku koncerts
(piedalās Viļakas novada pašdarbnieki), plkst. 21.00  diskoballe, ieeja – brīva.

d 25. decembrī plkst. 22.00 Medņevas Tautas namā Ziemassvētku BALLE
kopā ar Ralfu. Ieeja – EUR 2. 

d 26. decembrī plkst. 17.00 Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu
baznīcā Ziemassvētku koncerts  «Gloria in excelsis Deo». Koncertā piedalās:
Leons Meinarts – trompete, Ilona Birģele – klavieres, kultūras centra «Rekova»
jauktais koris «Viola», vokālais ansamblis «Balseņis», folkloras kopa «Rekavas
dzintars». 

d 27. decembrī plkst. 18.00 Medņevas tautas namā Iras Kraujas un Rūtas
Dūdumas koncerts. Ieeja – brīva.

d 29. decembrī plkst. 21.00 Upītes tautas namā Karnevāls un balle kopā ar
grupu «Unknown Artist», ieeja – EUR 2, pašdarinātām maskām ieeja par brīvu.
Pusnaktī masku apbalvošana.

d 30. decembrī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā Vecgada šovs «Latgales
vietējā televīzija raida».

d 7. janvārī plkst. 12.00 Šķilbēnu jauniešu iniciatīvu centrā «Zvaniņi»
tematiskā bērnu ballīte «Karnevāls pilī».

d 18. janvārī Upītes tautas namā, Upītes pamatskolā un parkā «Ontona
Slišāna duorzs»  pasākums «Ontona dīnas ļustes», kura laikā tiks apbalvoti radošā
konkursa, kas veltīts Ontonam Slišānam uzvarētāji.

d 19. janvārī plkst. 14.00 Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā,
Klostera ielā1,  barikāžu atceres pasākums «Atmiņas pie ugunskura».

d 20. janvārī plkst. 19.00 Medņevas tautas namā pasākums «Draudzības če-
modāns». Piedalās starpnovadu dramatiskie un citi amatiermākslas kolektīvi.

d 20. janvārī Viļakas kultūras namā «Mūsdienu un Līnijdeju RITMOS»
starpnovadu līnijdeju un mūsdienu grupu JANVĀRA  SAIETS.

d 28. janvārī Viļakas kultūras namā PRASMJU SKOLA «Es daru tā!»,
Uzzini! Atceries! Dalies! Iepriecini! Prasmes rādīs un mācīs  meistares Skaidrīte
Veina,  Evita Zaremba – Krīgere.
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Mākslas pedagoģe Olga Reče sa -
darbo jas ar Latvijas Neredzīgo biedrības
Balvu filiāli un vada nodarbības cil-
vēkiem ar re dzes problēmām. Apbrī-
nojama ir viņu uzņēmība un darboša -
nās vēlme. Vairāki dar bu autori ir 
1. grupas redzes invalīdi, bet tas ne -
traucē viņiem radīt apbrīnas vērtus dar -
bus. Viņi paši atzīst, ka tā darbojoties
ir iespēja socializēties, justies piede-
rīgiem un vajadzīgiem. Par darbu ra-
šanos un izstādes veidošanu pastāstīja
sociālā rehabilitētāja Gunta Zepa un
biedrības valdes priekšsēdētāja Biruta
Nagle. Ar mīlestību un atzinību viņas
raksturoja katru Rehabilitācijas centra
dalībnieku, akcentējot viņu optimismu
un atsaucību radoši izpausties.

Klātesošos pārsteidza Irmas Rimšas
sirsnīgais stāstījums. Viņai tieši izstā -
des atklāšanas datumā bija 85. dzim -
ša nas diena. Sieviete neredz jau des -
mit gadus, bet ar lielu paļāvību uz Die -
vu pieņem savu dzīvi un iedvesmo ci -
tus. Izstādes atklāšanā piedalījās pie -

ci dar bu autori: Biruta Nagle, Gatis
Gabrāns, Irma rimša, Imants loč-
melis, Silvija kuzmane. Izstādē ska-
tāmi arī Kristīnes Berkules, Kaspara
Grigāna, Juzefas Bozovičas, Ingrīdas
Pitkevičas, Anatolii Nezlobina, Pētera
Augstkalna, Lūcijas Loginas, Teklas
Supes, Liliozas Zelčas un Leontīnas
Golobevas darbi.

Dažas gleznas ir košās krāsās, tās
piešķir telpai Adventa laikam atbilstošu
noskaņu. Izstādes darbi un autoru dzī -
ves stāsti liek aizdomāties par vērtī -
bām mūsu dzīvē. Pateicamies Nere -
dzīgo biedrības Balvu teritoriālās no-
daļas kolektīvam par sadarbību! Ai-
cinām iegriezties bibliotēkā un aplū -
kot izstādi «Brīnumi caur dvēseli un
sirdi»! Jūs ieraudzīsiet brīnumus un
tie sasildīs dvēseli.

Informāciju sagatavoja 
Viļakas novada bibliotēkas 

vadītāja Rutta Jeromāne
Foto: Vilis Bukšs 

un Vineta Zeltkalne

Imants Ločmelis. Vientuļais Tekla Supe. Priežu mežāLūcija Logina. Pirms negaisa

Lilioza Zelča. Pūpoli Silvija Kuzmane. Jautrie bērziPēteris Augstkalns. Pēc lietus 

Brīnumi caur dvēseli un sirdi

tāds nosaukums ir Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centra aktīvo dalībnieku darbu
izstādei, kas līdz janvāra sākumam būs aplūkojama Viļakas novada bibliotēkas izstāžu

zālē. Gada nogales dienās, ja sniegs vēl nesedz zemi, dabā dominē brūnas un pelēkas krāsas.
tās nes līdzi skumju noskaņojumu un drūmas domas. Izrādās, mums līdzās ir apņēmības pilni
cilvēki, kuri prot kliedēt skumjas un rada krāsainus BrīNuMuS! tā varam teikt par
Neredzīgo biedrības biedriem, kuri 29. novembrī ieradās bibliotēkā uz izstādes atklāšanu.
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