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7. decembrī Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs aicināja pašus mazākos novada iedzīvotājus kopā ar
ģimeni viesoties Viļakas novada domē.

Pulcējās kopā vairāk nekā 20 ģimenes ar saviem mazajiem loloju-
miem. Šis gads  nav īpaši bagāts, bet priecājamies par katru, kurš pie-
dzimst vai deklarējas mūsu novadā. Uz 7.decembri piedzimuši/dekla-
rējušies bija: Vecumu pagastā-3, Susāju pagastā-5, Žīguru pagastā-1,
Šķilbēnu pagastā-5, Medņevas pagastā-3, Kupravas pagastā-1, Viļakas
pilsētā-10, kopā 28 bērni.

Jaundzimušo sveikšana ir izveidojusies kā tradīcija, kura notika
jau septīto gadu pēc kārtas, kopā ar egles iedegšanas svētkiem. 

Pasākuma mērķis ir, lai jaunās ģimenes satiktos, aprunātos, pārru-
nātu savā starpā dažādas aktualitātes, kā arī, lai iepazītos ar novada
pašvaldības vadītāju.

Bērni dāvanā saņēma apgāda Zvaigzne ABC muzikāli runājošo
grāmatu, kura iepazīstina ar dzīvniekiem, viņu mājām un mazuļiem.

Pasākuma dalībniekus gan lielos, gan mazos ar priekšnesumu prie-
cēja Medņevas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» lie-
lākie bērni.

Paldies visām ģimenēm, kuras atrada laiku un iespēju ierasties!
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja

Terēzija Babāne

Svētki novada jaundzimušajiem

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

Tie, kas dzīvo ar cerību – redz tālāk…
Tie, kas dzīvo ar mīlestību – redz dziļāk…
Tie, kas dzīvo ar ticību – redz citādāk…
Novēlām Jums ticību, cerību un mīlestību!

Lai ziemas saulgriežu zvaigzne
katrā namā nes debesu gaišumu! 
Lai Jaunā gadā ikkatra cerībām
ir zaļas egles sīkstums, domām – 

sniega baltums un darbiem –
dvēseles mūžība! 

Viļakas novada domes vārdā, 
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
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Viļakas no vadā 2018. gada decembris

aktualitāteS ViļakaS NoVada doMē

Š.g. 29.novembrī notika kārtējā domes sēde, kurā
izskatīja 32 lēmumprojektus un pieņēma lēmumus:

Nr. 419
1. Apstiprināt SIA «ZAAO» (vienotais reģistrā-

cijas Nr. 44103015509) iesniegto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt maksu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viļakas nova-
da administratīvajā  teritorijā  laika periodam no
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim
18,69 euro par 1 m3 atkritumu  (bez PVN), ko veido:

1.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pār-
 vadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un normatīvajos
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritu-
mu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruk-
tūras objektu uzturēšanu  atbilstoši līgumam,kuru no -
 slēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs –
10,95 euro apmērā par 1 m3;

1.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstipri -
nātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā – 7,74 euro apmērā par 1 m3.

2. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībās radīto
jauktu būvniecības atkritumu savākšanu no 2019. ga -
da 1. janvāra   – 31,05  euro  par 1 m3 atkritumu (bez
PVN), ko veido:

2.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecī-
bas atkritumu savākšanu un pārvadāšanu – 14,23 euro
apmērā par 1 m3;

2.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvnie-
cības atkritumu nodošanu atkritumu poligonā –
16,82 euro  apmērā  par 1 m3.

Nr.420
1. Izslēgt no Deinstitucionalizācijas (DI) vadības

grupas sastāva Ingrīdu Vinceviču un Ingu Kokoreviču.
2. Iekļaut Deinstitucionalizācijas (DI) vadības

grupas sastāvā:
2.1. Santu Komani – Viļakas novada domes

Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju;
2.2. Elīnu Keišu – Viļakas novada Sociālā die-

nesta sociālo darbinieci.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Nr.421
1. Piedzīt no *** nekustamā īpašuma nodokļa

parādu  par nekustamo īpašumu*** kadastra numurs
3878 010 0181, EUR 12,02 (divpadsmit euro 02
centi), kas sastāv no pamatparāda 11,38 euro un
nokavējuma naudas 0,64 euro, piedziņu vēršot uz
nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam pie-
derošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Uzdot Viļakas novada pašvaldības izpilddi-
rektorei Zigrīdai Vancānei  izdot izpildrīkojumu par
parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) pie-
dziņu no ***.

3. Finanšu un grāmatvedības nodaļai izdarīt valsts
nodevas maksājumu par izpildu dokumenta iesnieg-
šanu izpildei EUR 3,00, veicot pārskaitījumu: Valsts
Kase, reģistrācijas numurs 90000050138, Latvijas
Banka  konts Nr. LV71TREL1060190911300.

4. Lēmumu, Izpildrīkojumu un  internetbankas
maksājuma izdruku  izsūtīt Latvijas Republikas Lat -
gales apgabaltiesas Iecirkņa Nr.16 Zvērinātam tiesu
izpildītājam Anitai Kalniņai  Bērzpils iela 2, Balvi,
Balvu novads, LV-4501.

Nr.422
Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un
sociālo garantiju nolikumā.

Nr.423
1. Piešķirt  Viduču pamatskolai saimniecisko iz -

de vumu (PVN nomaksai valstij par malkas piegādi
2019. gada apkurei) segšanai 802,49 eiro (astoņi simti
divi eiro 49 centi).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem no pašval-
dības īpašuma pārdošanas palielinājuma daļas.

3. Veikt grozījumus 2018. gada 31. janvāra Viļa -
kas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.1/2018
«Par Viļakas novada pašvaldības 2018. gada budžetu».

Nr.424
1. Piešķirt  Viļakas novada Bērnu un jaunatnes

sporta skolai akreditācijas izdevumu  segšanai 1100
eiro (viens tūkstotis viens simts eiro 00 centi).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem no pašval-
dības īpašuma pārdošanas palielinājuma daļas.

3. Veikt grozījumus 2018. gada 31. janvāra Viļa -
kas novada domes  Saistošajos noteikumos Nr.1/2018
«Par Viļakas novada pašvaldības 2018.gada budžetu».

Nr.425
1. Piešķirt Viļakas novada pirmsskolas izglītības

iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidē-

jās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs izglītojamajiem un bērniem, kas neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādes, Ziemassvētku sal-
dumu paciņas – 5,00 euro (t.sk. PVN 21%) vienam
izglītojamajam vai bērnam.

2. Piešķirt Viļakas novada sociālo aprūpes iestāžu
iemītniekiem Ziemassvētku saldumu paciņas – 5,00
(t.sk. PVN 21%) vienam iemītniekam.

Nr. 426
1. Pieņemt  fiziskas  personas  ***  ziedojumu –

naudu summā  1000 EUR(viens tūkstotis euro):
1.1. Novirzīt ziedojumu 1000 EUR(viens tūksto -

tis euro) Viļakas novada bērnu un   jauniešu sporta
skolas ložu šaušanas nodaļas inventāra-sporta ieroča
un  aprīkojuma iegādei.

2. Pieņemt fiziskās personas *** ziedojumu-
naudu summā 1000 EUR (viens tūkstotis euro ):

2.1.  Novirzīt ziedojumu 1000 EUR (viens tūksto -
tis euro) Viļakas novada bērnu un  jauniešu sporta
skolas ložu šaušanas nodaļas inventāra-sporta ieroča
un  aprīkojuma iegādei.

3. Pieņemt fiziskās personas *** ziedojumu-
naudu summā   100 EUR (viens simts  euro):

3.1. Novirzīt ziedojumu ebreju piemiņas vietas
sakārtošanai.

4. Pieņemt juridiskās personas Susāju pagasta
zemnieku saimniecības «STĀRĶI», Reģ. Nr.
53401006541, ziedojumu –  naudu summā 100 EUR
(viens simts euro):

4.1. Novirzīt ziedojumu 100 EUR (viens simts
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

5. Pieņemt  fiziskās  personas *** ziedojumu –
naudu summā 200 EUR (divi simti euro):

5.1. Novirzīt ziedojumu 200 EUR (divi simti euro)
izstādes «Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija.
Vairāk  kā 100 gadus kopīga vēsture» atklāšanai. 

6.Pieņemt juridiskās personas biedrības «Virica»,
reģ.Nr.40008218746, ziedojumu – naudu summā
8101 EUR (astoņi tūkstoši viens simts viens euro):

6.1.Novirzīt ziedojumu 8101 EUR (astoņi tūksto -
ši viens simts viens euro) Jaškovas Brāļu kapu atjau -
nošanai.

7. Pieņemt juridiskās personas Medņevas pagasta
zemnieku saimniecības «EZERMOLA», reģ. Nr.
43401001434, ziedojumu – naudu summā 25 EUR
(divdesmit pieci euro):

7.1. Novirzīt ziedojumu 25 EUR (divdesmit pieci
euro) svētku salūtam. Latvijas Valsts simtgadē.

8. Pieņemt juridiskas personas Medņevas pagasta
zemnieku saimniecības «DIENVIDNIEKI», Reģ.
Nr. 53401006151, ziedojumu –  naudu summā 20 EUR
(divdesmit euro):

8.1. Novirzīt ziedojumu 20 EUR (divdesmit
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

9. Pieņemt  fiziskas personas ***  ziedojumu –
naudu summā 50 EUR (piecdesmit euro):

9.1 Novirzīt ziedojumu 50 EUR (piecdesmit
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

10. Pieņemt juridiskas personas MEDŅEVAS
PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS «RU -
BUĻOVA», reģ.Nr.42401019348, ziedojumu –  nau -
du summā  25 EUR (divdesmit pieci euro):

10.1. Novirzīt ziedojumu 25 EUR (divdesmit
pieci  euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

11. Pieņemt juridiskas personas sabiedrības ar
ierobežotu atbildību «Ķira»,  Reģ.Nr.43203002130,
ziedojumu – naudu summā 200 EUR (divi simti euro):

11.2. Novirzīt ziedojumu 200 EUR (divi simti
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

12. Pieņemt juridiskas personas Balvu rajona
Medņevas pagasta zemnieku  saimniecības «ALDE-
MI», Reģ.Nr.43201016526, ziedojumu – naudu
summā 100 EUR (viens simts euro):

12.1. Novirzīt ziedojumu 100 EUR (viens simts
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

13. Pieņemt juridiskas personas sabiedrības ar
ierobežotu atbildību «LITIŅA», reģ. Nr.
43202005500, ziedojumu –  naudu summā 100 EUR
(viens simts euro):

13.1. Novirzīt ziedojumu 100 EUR (viens simts
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

14. Pieņemt juridiskas personas sabiedrības ar
ierobežotu atbildību «LATKOMERC», Reģ. Nr.
43403000185,  ziedojumu – naudu summā 30 EUR
(trīsdesmit euro):

14.1. Novirzīt ziedojumu 30 EUR (trīsdesmit
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

15. Pieņemt fiziskas personas  *** ziedojumu-
naudu summā 50 EUR (piecdesmit euro):

15.1. Novirzīt ziedojumu 50 EUR ( piecdesmit
euro) svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē.

l Vi ïa kas no va da do mes sç des lç mu mi

Novēlējums 
jaunajā Latvijas simtgadē

Viļakas novada domē bija iegriezusies mūsu novadniece
Genovefa Lakše-Eva Dortāne, kura atstāja brīnišķīgu novēlē-
jumu mūsu novada iedzīvotājiem jaunajā Latvijas simtgadē.

«Dārgie Latvijas-Māras zemes – Latgales un Kurzemes,
Zemgales un Vidzemes bērni! Dieva Svētītā latviešu tauta!
Dārgie manas dzimtenes Latgales, Viļakas novada ļaudis! Dieva
svētītā Māras zemes bērnu saime!

Svinot mūsu Tēvzemes Latvijas simtgadi, pateiksimies
Dievam un lūgsim, lai mēs visi kopā Svētā Gara vadībā protam

saglabāt un pārmantot, spējam īstenot un nosargāt kristī-
gās vērtības un tradīcijas.

Jo Ikviens no mums,
Kopš dzimšanas
Līdz Mūžībai un
Vēl pēc tam –
Ir saukts, aicināts

Un gaidīts.
Latvijas dvēseli

Kā līgavu rotāt
Lai Debesu Ķēniņš

Savā pilī
Mūsu tautu
Var godā un

Svētumā iecelt.

Noslēgts sadarbības līgums 
ar Nodarbinātības valsts aģentūru

Viļakas novada dome 5. decembrī saņēma Nodarbinātības
valsts aģentūras vēstuli, kurā teikts: «Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā (turpmāk – aģentūra) ir izskatīts jautājums par aģentūras
pakalpojumu sniegšanu Viļakas novada pašvaldībā izvietotajā
darba vietā klientu apkalpošanai, kas atrodas abrenes ielā 26,
Viļakā. Vēlamies informēt, ka izvērtējot aģentūras pakalpojumus
un darbības kārtību, aģentūras Balvu filiāles Viļakas darba vietā
klientu apkalpošana tiks pārtraukta ar 2019.gada 1. janvāri.»

2018. gada 17. decembrī Viļakas novada dome noslēdza  sadar-
bības līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kura mērķis ir nodro-
šināt Viļakas novada iedzīvotājiem iespēju saņemt ar bezdarbnieka
vai darba meklētāja statusu saistītus Aģentūras pakalpojumus Viļakas
novada administratīvajā teritorijā. Sākot ar 2019.gada 1.janvāri līdz
2019.gada 31.martam katru trešdienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:30
Aģentūra nodrošina Viļakas novada iedzīvotāju pieņemšanu un apkal-
pošanu Viļakas novada domes telpās  – Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā  Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā.

Aicina pieteikt pretendentus
Latgales Gada balvai

2018. gada 25. septembrī Biedrība «Asmu Latgalīts» apstiprināja
Latgales Gada balvas nolikumu.

Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu
Latgales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un
ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales
notikumi, pasākumi vai cilvēku pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši vislielāko
ieguldījumu  Latgales labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem,
akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales reģionam un
Latgales atpazīstamībai sabiedrībā. 

Latgales Gada balvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt
ekonomisko izaugsmi un vairot Latgales iedzīvotāju labklājību, akcentēt
pozitīvo, vienot Latgales iedzīvotājus, kā arī veicināt to aktīvu turpmāko
darbību.   

Latgales Gada balvas nominācijas ir: 
p Latgales gada labākais lauksaimnieks «Savas zemes saim-

nieks»;
p Latgales gada aktīvākais jaunietis;  
p Latgales gada ģimene;
p Latgales gada varonis;
p Latgales gada uzņēmējs «Par ieguldījumu Latgales tautsaim-

niecības izaugsmē»;
p Latgales gada aktīvākais seniors; 
p Latgales gada sirds cilvēks (cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu

vai piemēru iedvesmo citus);
p Latgales simtgadnieks (nominācija izveidota par godu Latvijas

simtgadei, lai atsevišķi godinātu Latgales iedzīvotājus, kuri dzimuši
kopā ar mūsu valsti)

Pieteikumu konkursam, var iesniegt līdz 2019. gada 10. janvārim.
Konkursa pieteikumus var iesniegt šādā kārtībā:
• Pa pastu sūtot uz biedrības «Asmu Latgalīts» adresi Grodņas ielā

66, Daugavpilī, LV-5417, ar norādi «Pretendenta pieteikums konkursam
«Latgales Gada balva».

• Elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: asmulatgalits@gmail.com,
ar norādi «Pretendenta pieteikums konkursam «Latgales Gada balva»».

Sīkākai informācijai vērsieties pie Gunitas Vanagas (tālr. 20231327,
vai rakstiet: asmulatgalits@gmail.com
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Viļakas no vadā2018. gada decembris

aktualitāteS ViļakaS NoVada

2018. gada jūlijā Viļakas novadā  glezniecības ple-
nērā piedalījās Hanna ilczyszyn (Polija); Yana Poppe
(Nīderlande); rick fox (aSV); Giedre riškutė (lietuva);
orryelle defenestrate-Bascule (austrālija) un Sanri
no latvijas. 2. Starptautiskā glezniecības plenēra Valdis
Bušs 2018 mākslinieku radītos darbus visiem intere-
sentiem bija iespējams apskatīt plenēra laikā tapušo
darbu izstādē Viļakas kultūras un radošo industriju
centrā no 2018.gada 25.jūlija līdz 19.oktobrim. Šobrīd
darbus ir iespējams apskatīt projekta izdotajā katalo-
gā, kuru ir iespējams saņemt Viļakas novada domē,
Viļakas novada muzejā un tūrisma informācijas centrā. 

Glezniecības plenērā piedalījušies mākslinieki izdotajā
katalogā atklāja piedzīvotās sajūtas Latvijā. «Latvijas
dabas pārpilnība ir elpu aizraujoša. Stāvot ārā pie molberta
un krāsām pārņēma teju maģiska sajūta. Gleznojot biju
simtprocentīgi klātesoša mirklī ar visām savām maņām,»tā
stāsta Yana Poppe. 

«Man īpaši patika lieli logi ar garajiem ziedu vai ģeo-
metriskiem rakstiem rotātiem aizkariem, sienu un milzīgo

telpaugu krāsas katrā telpā. Man patika arī daudzie slāņi,
kas veidoja skatu pa logu – tu redzi to, kas novietots
logam priekšā, tad, telpu aiz aizkara, aiz kuras seko stikla
rūts un skats. Tas lika domāt par vienā attēlā savienotajām
atsevišķām pasaulēm,»atklāja poliete Hanna.

«Es cerēju uz bagātu un unikālu Latvijas plenēra pie-
redzi. Un saņēmu tieši to, ko vēlējos, un vēl daudz vairāk.
Semenovas pilsētiņa ir rāma un neuzbāzīga skaistuma
ieskauta. Te ir viss, ko gleznotājs varētu vēlēties: dienas
gaismā allaž mainīgi, dramatiska skaistuma pilni mākoņu
veidojumi, viļņojoši pauguri, lauku saimniecības, labības
un āboliņa lauki, rudzupuķes, govis, savvaļas ziedi, pāri
plūstoši puķu dārzi, strauti, mežs, slepenas peldvietas …
un pāri visam – vēlo pēcpusdienu zeltainā mirdzuma mai-
gās pārejas rēnā, nesteidzīgā vakara debesu zaigā, kas
kairinoši paildzināja gleznošanas laiku teju līdz pusnak-
tij,»iespaidus atklāja mākslinieks Rix Fox no ASV.

«Daba ir radošuma avots jaunām interpretācijām, kur
reālie motīvi savijas ar abstrakciju, un tas dāvā māksli-
niekiem lielu brīvību. Bija lieliski strādāt Viļakā ar māk-

sliniekiem no dažādām valstīm un iepazīt viņu daiļradi.
Mēs sapratām, ka mūs visus iedvesmo daba, tās noskaņu
un krāsu izmaiņas… Mūs atšķir tikai dažādais redzējums,
glezniecības stils un tehnika,»vērtēja māksliniece Giedre
no Lietuvas.

2019.gadā jūlijā tiksimies ar žūrijas izvēlētiem māk-
sliniekiem 3. Starptautiskajā glezniecības plenērā Valdis
Bušs 2019, lai Viļakas novada dabas ainavu iedvesmoti
mākslinieki radītu jaunus darbus.  2018.gada glezniecības
plenērā radītos darbus šobrīd ir iespējams apskatīt Balvu
Sakrālās kultūras centrā līdz šī gada beigām. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne, 
foto: Vineta Zeltkalne

izdots katalogs «2. Starptautiskais glezniecības plenērs Valdis Bušs 2018»

2018. gada septembrī Viļakas sociālās aprūpes cen-
trā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā uzsāktas fizio-
terapijas nodarbības fizioterapeites Santas Graudiņas
vadībā. Nodarbības tiek piedāvātas cilvēkiem ar fiziska
rakstura traucējumiem. Šī projekta aktivitāte ilgs līdz
2019. gada oktobrim. 

Nodarbības notiek vienu reizi nedēļā – grupās, taču
pieeja katram klientam ir individuāla. Fizioterapijas nodar-
bību mērķis ir uzlabot klientu vispārīgo funkcionālo stā-
vokli, veicināt pašaprūpes spējas, atjaunot daļēji vai pilnībā
zaudētas fiziskas spējas, veidot pozitīvas emocijas.
Nodarbību ietvaros tiek veikta klienta novērtēšana un indi-

viduālo vingrojumu kompleksa sastādīšana. 
Uz nodarbībām tiek aicinātas personas ar īpašām vaja-

dzībām. Grupu vingrošana notiek piektdienās – Viļa-
kas sociālās aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājā. Nodarbības ilgums ir 4 h. Pirmajā stundā fiziotera-
peite strādā ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem (t.sk.
tiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā); otrajā stundā strādā ar
cilvēkiem pēc insulta, trešajā stundā ar vājredzīgiem cil-
vēkiem; ceturtajā stundā ar cilvēkiem, kuriem ir  amputā-
cijas.

Pieteikties uz nodarbībām var pie Viļakas sociālās aprū-
pes centra sociālās darbinieces kristīnas Pumpas vai sociā-

lās rehabilitētājās Snežanas košļevas pa tālr. 64522315.
Fizioterapijas nodarbības mērķa grupai cilvēkiem ar

īpašām vajadzībām ir projekta Nr.9.2.4.2/16/i/073
«Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasā-
kumi Viļakas novadā» aktivitāte.

Teksts un foto: vadītāja Līna Barovska 
un sociālā rehabilitētāja Snežana Košļeva

fizioterapijas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

16. Pieņemt fiziskas personas  *** ziedojumu – naudu
summā 100 EUR (viens simts euro):

16.1. Novirzīt ziedojumu 100 EUR (viens  simts euro)
svētku salūtam Latvijas Valsts simtgadē. 

Nr.447
1.  Izdarīt grozījumu 2018. gada 11. jūlija Viļakas nova-

da domes noteikumos «Viļakas novada pašvaldībai  pie-
derošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu
nomas tiesību izsoles noteikumi», saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā  2018.gada 1. decembrī.
Nr.448
Apstiprināt  grozījumus  Viļakas novada Bērnu un jau -

natnes sporta skolas nolikumā.
Nr.449
1. Lūgt Iekšlietu  ministrijai nodot Viļakas novada

pašvaldībai bez atlīdzības nekustamo īpašumu Baznīcas
ielā 40, Viļakā, Viļakas novadā, kadastra numurs 3815 001
0197, kas sastāv no zemes  gabala 2120 m2 platībā  ar
kadastra numuru 3815 001 0197 un ēkas ar  kadastra apzī-
mējumu 3815 001 0197 001 likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 9. punktā noteiktās pašvaldības auto-
nomās funkcijas izpildei (sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā).

2. Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas pārņemt

pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu  Baznīcas  ielā  40,
Viļakā, Viļakas novadā, nekustamā īpašuma kadastra nu -
murs 3815 001 0197, kas sastāv no zemes  gabala 2120 m2

platībā  ar kadastra numuru 3815 001 0197 un ēkas ar  ka -
dastra apzīmējumu 3815 001 0197 001.

3. Izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pār-
ņemšanu, segt no pašvaldības budžeta.

4. Lēmuma kontroli uzdot Viļakas novada domes izpild -
 direktorei Zigrīdai Vancānei.

Ar visiem domes sēdes lēmumiem var iepazīties
www.vilaka.lv, sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.
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Viļakas no vadā 2018. gada decembris

aktualitāteS ViļakaS NoVadā / uzŅēMēJdarBīBaS ProJekti

Realizētās aktivitātes Veselības veicināšanas projektā
2018. gadā projektā Nr. 9.2.4.2/16/i/073 «Veselības vecināšanas

un slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā» notikušas šādas
aktivitātes:

• 35 peldēšanas apmācības bērniem. Nodarbības paredzētas spe-
ciālajai mērķa grupai Viļakas novada izglītības iestāžu izglītojama-
jiem. Arī 2019. gadā plānotas 35 peldēšanas nodarbības, lai bērni un
jaunieši pilnveidotu un nostiprinātu savu peldēšanās prasmi.

• 16 nūjošanas nodarbības, izveidoja 4 nūjošanas grupas Viļakā,
Žīguros, Semenovā un Rekovā.

• noorganizētas 8 ģimeņu sporta dienas.
• realizēta kampaņa «Kustību aktivitātes nozīme sirds un asinsvadu

slimību profilaksē», jūnijā notika 4 fizioterapijas nodarbības un
decembrī - 4 nodarbības par veselīgu uzturu un kustību nozīmi slimību
profilaksē. Plānotā kampaņa ir realizēta pilnībā. 

• 14 fizioterapijas nodarbības mērķa grupai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, kuriem ir kustību traucējumi. Tā turpināsies līdz 2019.
gada oktobra beigām.

• 8 skriešanas un soļošanas nodarbības, tās turpināsies līdz 2019.
gada maijam.

• 28 trenažieru nodarbības, tās turpināsies līdz 2019.gada maijam
un atsāksies 2019.gada rudenī.

• 32 vingrošanas nodarbības (intensīvās) Semenovā, notiks 2019.gadā
katru otrdienu un ceturtdienu vakaros no plkst. 19.00 līdz 20.00. 

• 13 vingrošanas nodarbības (pilātes + elpošana + meditatīvā vin-
grošana), turpināsies 2019. gada ziemā, pavasarī un rudenī, nenotiks
vasaras mēnešos. 

• Slimību profilakses kampaņā «Onkoloģisko slimību profilakse»
notikušas 12 lekcijas Viļakas novada izglītības iestādēs. 2019. gadā
šajā kampaņā notiks vēl 3 lekcijas pieaugušajiem un 12 lekcijas
Viļakas novada izglītojamiem.

• Ir uzsākušās lekcijas par veselīgu uzturu. Notikuši 3 izglītojoši
pasākumi «Veselīgi produkti» un 3 meistarklases «Augļi un dārzeņi
uzturā». 2019. gadā notiks  vēl 9 meistardarbnīcas «Augļi un dārzeņi
uzturā» visiem interesentiem, kur notiek arī ēdienu degustācija, un
12 izglītojošas nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo
izglītības iestāžu pirmskolas grupiņu un 1.–4. klašu izglītojamajiem
par veselīga uztura pamatprincipiem.

Viļakas novada dome aicina Viļakas novada iedzīvotājus aktīvāk
izmantot un iesaistīties projekta piedāvātajās aktivitātēs, jo projekts
nebūs mūžīgs. Aktuālai informācijai par nodarbību laikiem sekojat
līdzi www.vilaka.lv, sociālajā tīklā Facebook un uz ziņojumu dēļiem. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Cipītes Upītē
Saimnieciskās darbības vei-

cēja Mārīte Slišāne ir realizējusi
projektu Nr. 2018-VNd-1-14
«MāGaliņa cipītes», kura kopē-
jās izmaksas ir 2252,82 EUR, no
tās 1911,29 EUR ir Viļakas nova-
da domes piešķirtais finansējums
un 341,53 EUR ir finansiālais
līdzfinansējums. Mārīte Viļakas
novada domes izsludinātajā pro-
jektu konkursā piedalījās jau
2017. gadā, taču pagājšgad Mārī -
tes ideja neguva žūrijas komisijas
atbalstu. Tāpēc šogad Mārīte vēl
rūpīgāk pārdomāja projekta ideju,
plānoja kāds aprīkojums nepie-
ciešams, pētīja cenas, tirgu, pie-
dāvājumu un iesniedza uzlabotu
projekta pieteikumu, kas šogad
guva atbalstu un Mārīte varēja
sākt izsapņotā projekta īstenoša-
nu. Jau no bērnības Mārīte ir inte-
resējusies par mājputniem, pētī-
jusi kā izšķiļas cālīši, kā barot un
audzēt mājputnus. 

Projekta mērķis ir audzēt da -
žādu šķirņu mājlopus, nodrošināt
iedzīvotājus ar veselīgi audzētu
mājputnu olām. Par projekta fi -
nansējumu iegādājās 45 jaunput-
nus, vistiņas un cāļus, bet ir sapra-
tusi, ka saimniecību būtu jāpap-
lašina, jo ir liels pieprasījums pēc
bioloģiski audzētām olām. Pro -
jekts atbalstīja arī mazvērtīgā
inventāra iegādi: putnu barotavas
(dažāda izmēra),  putnu dzeramos

traukus (dažāda izmēra), papīra
bretes olu salikšanai, putnu kā ju
gredzenu komplektus, apgaismo-
juma komplektu. Finanses piešķī-
ra jaunu pamatlīdzekļu iegādei:
divus inkubatorus vistu olu inku-
bēšanai, divus brūderus cāļu
audzēšanai un vienu dēšanas lig-
zdu komplektu, kā arī sietu, sta-
biņus – žoga izveidošanai, kur
pastaigā ārā iziet vistiņām.

«Ar projekta realizēšanu vei-
cās pamazām. Sākumā iegādājos
tikai dažas barotavas un dzeram-
traukus, lai reāli dzīvē notestētu
kādi trauki ir piemērotāki cipītēm.
Tā kā ir savairojušies plēsēji,
nācās mainīt projektā atbalstāmās
aktivitātes, neiegādājos paipalas,
bet iegādājos papildus brūderi
cāļu audzēšanai, žurku slazdus un
lamatas plēsēju noķeršanai. Prie -

cājos, ka tagad Viļakas novada
iedzīvotājiem visu gadu ir pieeja-
mas dažādu izmēru un krāsu ve se -
līgas olas. Saprotu, ka man ir svarī -
gi palielināt vistiņu skaitu. Priecā-
jos, ka projektā bija iespējams ie -
gādāties inkubatorus, ar kuru palī-
dzību katru gadu būs iespējams
palielināt ganāmpulku ar jauniem
putniem, ieviešot jaunas šķirnes un
piedāvāt citiem interesentiem cā -
ļus. Paldies Viļa kas novada domei
par izsludināto projektu konkursu
uzņēmējiem un iespēju uzsākt
savu uzņēmējdarbību Viļakas
novadā,» stāsta Mārīte Slišāne.

Informāciju
sagatavoja:

Vineta
Zeltkalne

Foto:
Mārīte Slišāne

Atbalstīta grants seguma pārbūve Plešova-Siševa
Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesnieg-

tā projekta Nr. 18-07-a00702-000091 «Viļakas novada, Šķilbēnu
pagasta «Plešova-Siševa» pārbūve» īstenošanu līdz 2019. gada 
20. decembrim. Projektā attiecināmie izdevumi ir 313826,00 euro, 
t. sk. publiskais finansējums no ELFLA ir 282444,03 euro.

Pārbūvi ceļa posmam ir plānots veikt 4,27 km garumā un pare-
dzētos būvdarbus veiks firma SIA «Rubate», kas uzvarēja iepirkumu
konkursā Kopējā būvdarbu summa ar PVN ir 312859,91 EUR.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.  «Vairāk informācijas
par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-
development-2014-2020/index_lv.htm. 

Teksts: Santa Komane

Viļakas Valsts ģimnāzijai iegādāts jauns aprīkojums
Īstenojot projektu Nr. 8.1.2.0/18/i/001 «Modernizēt mācību vidi

Viļakas Valsts ģimnāzijā» ir iegādāts projektā apstiprinātais infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums un mēbeles.
Pateicoties projekta finansējumam par 31000,00 Eur ir iegādāts sekojošs
aprīkojums: 6 komplektēti portatīvie datori ar programmatūru, 4 pro-
jektoru komplekti, 4 ekrāni, 3 dokumentu kameras, 3 rūteri, 1 skandu
komplekts, iegādāti arī solu un krēslu komplekti, pedagogu galdi un
plaukti grāmatām. Kad uzsāksies būvdarbi un tie tuvosies noslēgumam,
būs vēl jāiegādājas specifiskas iebūvētas mēbeles mācību kabinetiem.

2018. gada 6. decembrī noslēdzās būvdarbu iepirkums, kas tika sada-
līts divās daļās. Gan uz pirmo daļu jumta nomaiņai un fasādes atjauno-
šanai, gan uz otro daļu inženierkomunikācijām skolas ēkai ir iesniegti
vairāk nekā viens piedāvājums no būvniekiem. Viļakas novada domes
Iepirkumu komisija ir uzsākusi iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, cerē-
sim, ka jaunajā 2019. gadā varēs uzsākties Viļakas Valsts ģimnāzijā plā-
notie būvdarbi un skolas ēka iegūs jaunu, mūsdienīgu izskatu un telpas.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
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Viļakas no vadā2018. gada decembris

izGlītīBa

Tikšanā izvērtās par praktisku
nodarbību, kurā skolēni varēja
«iepazīt» mediķa darbu 3 pozīci-

jās: skābekļa daudzuma noteikša-
na asinīs ar portatīvu pulsa oksi-
metru, kuru uzliek uz pirksta, as -

sinsspiediena pārbaude ar me hā -
nisko un digitālo iekārtu un injek-
cija gan muskulī, gan vēnā. Ko -
ledžas pārstāvji bija ieradušies  ar
visu praktiskām nodarbībām  ne -
pieciešamo inventāru un aprīko-
jumu. Arī roku-mulāžu, kura pēc
izskata un īpašībām maksimāli
pietuvināta cilvēka rokai. 

Ko ledžas pārstāve katram in -
teresentam ierādīja, kā sameklēt
vēnu, kā iedurt, līdz parādās «asi-
nis», kā injicēt un arī kā pareizi
atbrīvoties no vienreizējas lieto-
šanas cimdiem pēc procedūras.

No skolēnu puses atsaucība bi -
ja milzīga. Šī bija tā reize, kad
visi klātesošie gribēja gan dzirdēt,
gan redzēt, gan mēģināt.

Paldies LU Rīgas medicīnas
koledžas pārstāvjiem par šo iz -
brau kuma nodarbību. Lai veselība
mums un mūsu tuviniekiem! 

Rekavas vidusskolas
bioloģijas un ķīmijas 
skolotāja I. Saidāne

lieliska iespēja
rekavas vidusskolā viesojās latvijas universitātes rīgas me -

dicīnas koledžas pārstāvji, lai iepazīstinātu interesentus ar atbil-
dīgo mediķa profesiju. 

«Projekts «Man gribas iet..» ir
vienlaicīgi māksliniecisks un
izglītojošs. Tas sastāv no 3 daļām:

1. Transportējamas cimdu ko -
lekcijas izstādes

2. Dokumentālas izrādes –
esejas, kurā Jetes Užānes dienas-
grāmatas ar filosofiskām pārdo-
mām un atmiņām lasīs filosofe,
Jetiņas audžu meita Elīna Apsīte,
tās papildinās horeogrāfes, dejo-
tājas Lilijas Liporas un aktiera
Edgara Lipora deju etīdes, kā arī
mūziķes Maijas Švēdenbergas
improvizācija uz marimbas.

3. Sarunas ar Jetes Užānes
audžumeitu Elīnu Apsīti, kurā ska-
tītājiem stāstīs cimdu stāstus, kā
to savulaik darīja pati adītāja. Die -
nasgrāmatas atmiņas savērpsies ar
pašas Elīnas, kura mantojusi Jet -
tiņas stāstu un lielā mērā, – arī
dzīves uztveri.» (https:// lv100.lv/
programma/kalendars/man-gri-
bas-iet/)

Pēc izrādes raisījās domas un
viedokļi dalījās, jo ne viss bija sapro-
tams un viegli uztverams. Taču,
kā zināms, vislabākās lietas dzīvē
ir tās, kas liek par sevi padomāt.

VVģ ārpusklases pasākumu
organizatore

Evita Zaremba-Krīgere

izrāde «kā man gribas iet …»

29. novembrī Viļakas kultūras namā projekta «latvijas skolas
soma» ietvaros Viļakas Valsts ģimnāzija piedāvāja iespēju ne tikai
VVģ, bet arī citu novada skolu vecāko klašu skolēniem noskatīties
izrādi «kā man gribas iet…». izrāde veidota kā dokumentāla eseja
pēc Jettes užānes (Cimdu Jettiņas) rakstītajām dienasgrāmatām. 

Skaļās lasīšanas konkurss
«Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc» 

/A. Sakse./

latvijas simtgades un ziemassvētku klusajā, pārdomu laikā
Viļakas pamatskolā pulcējās novada skolu bibliotēku lasītāji
(7.klases) uz skaļās lasīšanas konkursu. 

Apsveikumā izskanēja dzejoļi – par zemi pie dzintara krasta,
dzimteni, kur izaugt un dzīvot mums ļauts… (skolniece  Samanta
Martiņenko) un skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītājas
Virgīnijas Riekstiņas uzruna ar rakstnieces Annas Sakses vārdiem «
…Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc». Tikai
Latvijā mēs varam būt – ar savām domām, būtību, valodu un dzies-
mu.

Dzimtā valoda ir tilts uz tautas dvēseli. Varam lepoties ar latviešu
valodas skaistumu un daiļskanīgumu.

Anna Sakse ir ziedu un cilvēku likteņu atspoguļotāja. Lasīšanas
konkursa lasāmie teksti bija no A. Sakses  « Pasakām par ziediem».

Lasot pasaku fragmentus, konkursa dalībnieki un žūrija nokļuva
dažādu ziedu pasaulē, atpazina cilvēku likteņus un raksturus, gudrību,
kā jādzīvo, lai dzīve iegūtu jēgu, skaistumu un pilnskanību. 

Piemēram, Rītavējš pamanīja Mežrozītes tīro dvēseli, skaistumu
un burvīgumu, kas mīt vienkāršībā. Saules meitai Zemes dēls solīja
zemes burvības- rasainus rītus, putnu dziesmas, koku šalkas, bet māte
Saule atgādināja, ka mīlestības dēļ nedrīkst nonicināt dzimteni (pasakā
«Saulgrieze»). Vijolīte – vienkāršā, pazemīgā māksliniece dzīvo mūzi-
kas pasaulē.

Pasakās Ziedi saņem krāsas atkarībā no uzvedības - uzsmaidot,
paglaimojot, ar pieklājību, uzstājību, pazemīgumu.

Annas Sakses pasakas skolēniem lika pārdomāt pasakās ietvertās
ētiskās vērtības un to aktualitāti mūsdienās.

Konkursantus vērtēja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes meto-
diķe Maruta Brokāne, Viļakas skolu latviešu valodas skolotāja Rasma
Vilkaste un bibliotekāre Virgīnija Riekstiņa.

Žūrija vērtēja skolēnu lasītprasmi – valodu, skaidru izrunu, lasī-
šanas izteiksmīgumu ar intonācijas izjūtu, teksta pārstāstījumu, izlasītā
uztveri un izpratni. Dažiem konkursantiem labāk veicās lasīšana,
citiem veiksmīgāka bija izlasītā teksta izpratne un atbildes uz jautā-
jumiem par tekstu. 

Skaļās lasīšanas konkursā labākie lasītāji saņēma godalgotās vie-
tas, diplomus un piemiņas balvas ar latvju zīmēm.

1. vietu ieguva skolniece Viktorija Supe,  2. vieta – amandai
Buklovskai (rekavas vidusskola), 3. vieta – Viktorijai zelenovskai
(Viļakas Valsts ģimnāzija). Pārējie dalībnieki saņēma pateicības
un balviņas.

Pateicības par atbalstu konkursa norisē saņēma skolotājas 
a. koniševa, a. Cibule, i. lindenberga, r. Vilkaste, B. troška,
a.korņejeva.

Paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistēm!
Novēlu Latvijas nākamajā simtgadē lepoties ar latviešu valodas

daiļskanīgumu, rosināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot lasīt-
prasmi!

Viļakas novada skolu bibliotekāru MA vadītāja 
Virgīnija Riekstiņa

Foto: Rasma Vilkaste
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Viļakas no vadā 2018. gada decembris

PaVeiktie darBi PaGaStoS

e d  e kuPraVaS PaGaStS e d  e
Par lielākajiem darbiem stāsta Kupravas pagasta pārvaldes vadītājs aleksandrs

tihomirovs: «Pie daudzdzīvokļu māju ieejām, pēc adresēm: Rūpnīcas ielā 1 un
Draudzības ielā 11, tika uzklāts bruģis 125 m2 platībā. Iespēju robežās tiek remontēti
pašvaldībai piederošie tukšie dzīvokļi. Gada laikā tika veikti ikdienas darbi: malkas
sagatavošana apkures sezonai, teritorijas uzkopšanas darbi, pašvaldības esošo ēku uztu-
rēšana kārtībā, u.c.

Lai Ziemassvētku vakarā sniedziņš balts krīt,
Un domas skumjākās apsedz tūlīt...
Bet gads savas gaitas no jauna kad sāk
Prieks un laime Jūsu mājās lai nāk.

Vēlam skaistu, mirdzošu un baltu Ziemassvētku laiku! 
Lai Jūsu mājā uz palikšanu ienāk miers, saticība 

un pārticība! Lai vienmēr kopā ar Jums ir trīs mūžīgās vērtības: 
TICĪBA, CERĪBA, MĪLESTĪBA!

e d  e MedŅeVaS PaGaStS e d  e
Par padarītajiem darbiem stāsta Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Prancāns:

«Medņevas pagasta pārvaldes teritorijā 2018. gadā ziemas periodā tika veikta sniega
tīrīšana kopsummā par 4029 euro. Darbus veica z.s. «Kotiņi».

Vasarā tika veikta ceļu planēšana 4 reizes par kopējo summu 4583 euro. Darbus
veica gan «Viļakas namsaimnieks», gan z.s. «Kotiņi». Jūnija mēnesī  veicām ceļa nomaļu
appļaušanu, kā arī uz ceļiem Semenova – Medņeva, Semenova – Viduči-Slotukalns un
Bahmatova – Raču pietura tika noņemtas ceļu apmales, kas traucēja lietus ūdeņu note-
cēšanai no ceļiem.

Uzvesta un iestrādāta grants ceļu posmos: Semenova – Loduma – Truļļova –
Bahmatova,  Vīksnīne – Kļučniki, Klimoviču ceļš, Aizpurve – Semenova, Rogovski –
Dagunova, Aizgalīne Kvinte.

Ar sabiedriski derīgā darba veicēju palīdzību iztīrītas ceļa nomales no apauguma celiem:
Semenova – Viduči – Slotukalns, Klimoviču ceļš, daļēji ceļš Aizgalīne – Kvinte.

Šovasar esam pārvietojuši lapeni, kura atradās pie stadiona un netika izmantota,
novietojot to pie pagasta pārvaldes ēkas un stāvlaukuma. Turpmāk tā tiks izmantota
dažādiem kultūras pasākumiem vasaras sezonā. 

Šoruden centra katlu mājā bijām spiesti veikt krāsns remontu divas reizes, jo tajā
esošā krāsns kalpo kopš 1976. gada.

Visas kapsētas vasarā pirms kapu svētkiem tika izpļautas, regulāri tika veikta visas
teritorijas centrā appļaušana un sakopšana. Paldies par to sabiedriski derīgā darba vei-
cējiem!

2019. gadā, ja tiks piešķirti līdzekļi, ir paredzēts nomainīt apkures krāsni  centra
katlu mājā. 

Jāiegādājas jauns gaisa pūtējs attīrīšanas iekārtu nepārtrauktas darbības nodrošinā-
šanai.

Tautas ielai jāatjauno asfalta segums. 
Ir pasūtītas un paredzētas uzstādīt trūkstošās ceļa zīmes uz pagasta ceļiem.
Ieplānots ūdensvada remonts uz Līvānu mājām. 
Jaunu soliņu izgatavošana un uzstādīšana Semenovas centrā un kapsētās (kur nepie-

ciešamas nomainīt vecos).
Paredzēta arī pagasta pārvaldes ēkas ārsienu krāsojuma atjaunošana.

Ticiet sapņiem – tas piepildīsies,
Ceriet uz brīnumu – un tas nāks,
Mīliet! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk.
Piedodiet tiem, kas pāri Jums darījuši.
Uzsmaidiet tiem, kas Jūs aizmirsuši.
Pasakiet labu vārdu tiem, kas Jūs nolieguši.
Atveriet durvis tiem, kas savējās Jūsu priekšā aizvēruši.

Lai nezūd Ziemassvētku gaišums un piepildās 
Jaunā gada cerības!

e d  e SuSāJu un VeCuMu PaGaStS e d  e
Par paveikto stāsta Susāju un Vecumu pagasta pārvaldes vadītājs ilmārs locāns:
«Susāju pagastā notiek algoto sabiedrisko darba veicēju darba organizēšana un pār-

baude pagasta ceļa grāvju attīrīšanai no krūmiem, malkas sagatavošanai. Ceļa seguma
uzlabošana uz pagasta ceļiem. Sola-Mežvidu skola, Jauniešu centrs, Veselības un aprūpes
centrs, Viļakas katoļu baznīca-piedalīšanās teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā.
Vēdeniešu kapos WC uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana. Pagasta iedzīvotāju dažādu
problēmu risināšana. Stompaku mītņu sakopšana. Ziedojumi pagasta iedzīvotājiem
(apģērbs). Kultūras pasākumu organizēšana – Cope uz Tepenīcas ezera, Stompaku kaujas
pieminot, Senioru vakars. Skolēnu un citu novadā nepieciešamo pārvadājumu organizē-
šana ar autobusiem Ford Transit un BMC 215 SCB, autobusu apkope un uzturēšana teh-
niskā kārtībā. 2019.gadā plānojam sakārtot pagasta ceļus, sadarboties ar novada iestādēm,
ziedotājiem, atbalstīt vientuļos pensionārus, Vēdeniešu kapos uzlikt nojumi krustam,
organizēt kultūras pasākumus.

Vecumu pagasta pārvaldē veiktie darbi 2018. gadā un plānotie 2019. gadā.
• Pagasta pārvalde arī turpmāk rūpēsies par pašvaldības ceļu seguma uzturēšanu, labošanu

un atjaunošanu. Autoceļa posmā Dzelzceļa pārbrauktuve – Lugi tika salabota caurteka.
• Pagasta pārvalde piedalījās un piedalās pagaidu sabiedrisko darbu projekta realizēšanā,

pagasta pārvaldē tiek nodarbināti 4 bezdarbnieki. Pagaidu sabiedrisko darbu veicēji tiek
nodarbināti malkas sagatavošanas darbos un Vecumu pagasta teritorijas labiekārtošanā.

• Tiek veikti Borisovas ciema labiekārtošanas darbi. Kapsētu teritorijas uzkopšana.
• 2018. gadā tika uzklāts jumts Vecdārza mājiņai.
• Plānots veikt estrādes jumta labošanas darbus. 

• Tika veikts estrādes soliņu remonts, atjaunots – nokrāsots krucifikss un žogs.
• Tiks uzturēta kārtībā Mežvidu pamatskolas teritorija, novāktas lapas, pļauta zāle. 
• «Kārkliņu» mājas katlu mājai veikts jumta seguma remonts.
• Līdz gada beigām plānots uzstādīt atdzelžošanas staciju Borisovas centrā.
• Pagasta pārvalde aktīvi sadarbojas ar Viļakas novada Sociālo dienestu un Viļakas

novada bāriņtiesu, kā arī Viļakas pilsētas iestādēm. Ar transportu atbalsta Viļakas novada
sporta komandas. 

• Tika veikta Dižkoku audzes kopšana Jaškovā.
• Tika veikts Borisovas tautas nama aparatūras remonts.
• Plānots veikt pagasta autoceļu remontdarbus, veikt bojāto caurteku pārbūvi, grants

iegādi un iestrādi pagasta ceļiem.
• Pagasta pārvalde likuma «Par pašvaldībām» un Vecumu pagasta pārvaldes nolikuma

ietvaros veic nekustamā īpašuma nodokļu, komunālo maksājumu iekasēšanu, pabalstu
izmaksu, izsniedz izziņas, deklarē personas, kā arī veic citas likumā noteiktās funkcijas.

Susāju un Vecumu pagasta iedzīvotāji!

Lai spožās Ziemassvētku gaismas, dzīvības 
un mīlestības straume ienāk mūsu sirdī un dzīvē!

e d  e ŠĶilBēNu PaGaStS e d  e 
Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs andris Mežals par padarītajiem darbiem šajā

gadā:
Tika pabeigta Šķilbēnu pagasta kultūras centra «Rekova» otrā kārta. Jaunas telpas

ieguva Rekavas bibliotēka, pagasts, sociālais dienests un bāriņtiesa. Kultūras Centram
veikts kosmētiskais remonts. Aizskatuve tika izbūvēta pašdarbnieku un mākslinieku
ērtībām. Čilipīnes kapsētai par kapu piederīgo saziedoto naudu tika uzcelts jauns žogs
un uzstādīti jauni centrālie vārti. Plešovas kapsētā par kapu piederīgo saziedoto naudu
tika uzbūvētas jaunas kāpnes pie galvenās ieejas. Iespēju robežās tiek sniegta palīdzība
pagastā esošo kapsētu teritoriju sakopšanā. Pagastā tiek veikti ceļu ikdienas uzturēšanas
darbi. Greiderēti ceļi, pļautas grāvmalas, izgriezti grāvmalu krūmi, lāpītas asfalta bedres
(gan Šķilbēnu, gan Upītes ciemā) un ziemā tiek tīrīts sniegs. Ceļam Šķilbēni – Ančipova –
Lotoši – Baltinava pagasta robeža neizbraucamajam ceļa posmam no 4,5 km 
līdz 5,1 km tika uzbērts 180m3 grants. Ceļam Plešova – Sišova ir saremontēts vieglajām
mašīnām neizbraucams ceļa posms no 0,2km līdz 0,45km, uzvedot dolomītšķembas.
Rekavā Dzirnavu ielā tika izrakti sāngrāvji un iebūvētas 2 caurtekas. Pagasta teritorijā
ir nozāģēti un novākti koki, kuri traucē satiksmi vai ir bīstami. Tika sagatavota kurināmā
malka visām pagastā esošajām iestādēm. Veikts kosmētiskais remonts ambulances ēkas
koridoram. Rekavas katlu mājai tika remontēta skursteņa pamatne un veikts kosmētiskais
remonts katlu mājas iekštelpu sienām. Veikta sagatavošanās apkope apkures sistēmai.
Regulāri tiek remontēta un veikta apkope pagasta īpašumā esošajai tehnikai. Kārtībā ir
uzturētas Stiglavas gravas, Balkanu dabas parks, kā arī Rekavas, Upītes un Šķilbēnu
ciema teritorijas.» 

Ziemassvētku zvaigznes Miers, lai ir virs zemes
Lai pār visiem mirdz. Miers iekš katras sirds.

Šķilbēnu pagasta pārvalde sveic iedzīvotājus un novēl gaišus,
svētīgus un saticības pilnus Ziemassvētkus 

un laimīgu, panākumiem bagātu Jauno 2019. gadu!

e d  e ŽīGuru PaGaStS e d  e
Aizmirsti nedienas vakarējās.
Ietinies putenī, ietinies vējā,
Izej caur sirmoti baltu ciemu
Uz savu ziemu.
Spīgo pārsliņas sniega klēpī,
Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies.
Zvaigznes staro tik augstu, augstu.
Sasildi zemi ar savu plaukstu, 
Ar savu sirdi, ar savu gribu,
Ar savu karsto mīlestību.
Tad jau ziema neliksies spīva,
Baltā dvēsele vienmēr būs dzīva.

/Marta Bārbele/

Klusus, mīļus un mierpilnus Ziemassvētkus! 
Lai Jaunais 2019. gads bagāts ar labām domām, krietniem

darbiem un priecīgiem atpūtas brīžiem!
Žīguru pagasta pārvalde

Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs oļegs kesks:
1. Gājēju celiņa Viļakas ielas apzaļumošanas darbi.
2. Gājēju celiņa bruģēšana no pagasta pārvaldes līdz Kultūras ielai.
3. Jumta tekņu labošanas remontdarbi Kultūras ielas – 5 daudzdzīvokļu mājai.
4. Grāvja atjaunošana Viļakas ielā no skvēra līdz centram.
5. Pašvaldības dzīvokļu dažādi remontdarbi.
Plānotie darbi 2019. gadā:
1. Skolas ielas ceļa seguma klāšana, projekta 2. kārta.
2. Pagasta meža kopšanas darbi (retināšana).
3. Jumta tekņu labošanas remontdarbi Parka ielas – 6 daudzdzīvokļu mājai.
4. Caurtekas maiņa Viļakas un Parka ielu krustojumā( gājēju celiņš).
5. Pašvaldības dzīvokļu dažādi remontdarbi.
6. Turpināsies sadarbība ar pagasta biedrībām.
Informāciju apkopoja Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja

Terēzija Babāne
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Viļakas no vadā2018. gada decembris

kultūra

Pa baltu ceļu 
uz svētvakaru…

Pēc pelēkā rudens decembris
nāk ar gaidām pēc baltuma, pēc
mierīguma, ar gaiša prieka un
cerību zvaniem! kad laternas
izgaismo sniegpārslu virpuļus un
mēness izripo no debess juma
draudzīgs un brīnumaini spožs,
mēs uz brīdi varam sajusties
gandrīz kā pasakā. Priecīgā un
skaistā pasakā, ko rada ziema
caur sniega tīrību un baltumu,
bet decembris – ar ziemassvētku
gaidīšanas īpašajām sajūtām.

Pirmajā Adventē Viļakas kul-
tūras namā mazi un lieli māksli-
nieki kuplā pulkā ar daudzām
«baltām» dziesmām, dejām, ins-
trumentāliem skaņdarbiem un
dzejas rindām ieskandināja ziemu
un iededza Adventes vainagā
pirmo svecīti. 

Mūzika, dziesma un vārdi,
kuri izskan, caur siltu sirdi nākuši,
vienmēr ir BALTI. Tādu gaišumu
pasaulei ar paļāvības un atvērtības
prieku var dāvināt tikai bērni, jo
citādi viņi nemaz neprot!

Bērni koncertā, protams, arī
saņēma vissirsnīgākos aplausus –
gan piecgadīgā soliste Melisa,
vokālie ansambļi «Pogas» un
«Podziņas», deju grupa «Nola»,
Viļakas pamatskolas un ģimnāzi-
jas vokālie ansambļi, duets Katrīna
un Simona,  skolu ritmikas grupa,
ģimnāzijas jaunieši, kuri bija sa -
gatavojuši dzejas kolāžu «Bal tās
domas», jaunie ģitāristi, saksofo-
nists Aleksejs Garders un mūzikas
skolas vijolnieku ansamblis, kura

izpildītie instrumentālie skaņdarbi
radīja pacilātības un svinīguma
noskaņu. 

Koncerts izskanēja ar pateicī-
bas vārdiem dalībniekiem, bērnu
vecākiem, vecvecākiem, skatītā-
jiem un «baltiem» vēlējumiem: 

Baltus mākoņus saulainās debesīs,
Baltus sapņus baltajās naktīs!
Baltas domas un baltas jūtas,
Baltus kuģus mierīgā jūrā!
Baltas dūjas starp baltām kaijām,
Baltas pārslas lai mākoņi aijā.
Gaišu mūziku draiskās taktīs,
Gaišas vēlmes lai piepildās pūrā.
Gaišas jūtas un gaišas cerības
Baltām dienām lai ceļasomā!
Baltu gaismu un mīlestību,
Baltus spārnus vislabākām domām! 

/G. Āboliņa./

lai BaltS CeļŠ 
uz SVētVakaru!

Baltas domas un sirds siltumu
priekšnesumos dāvāja 

Viļakas skolu kolektīvi:
b Mūzikas skolas vijolnieku

ansamblis, saksofonists, vadītāji

Svetlana Krasnokutska  un Aldis
Prancāns, koncertmeistare Jeļena
Laicāne,                                                                                                              

b VĢ vokālais ansamblis un
meiteņu duets, vadītāja Ilona Bukša,

b Pamatskolas vokālais an -
samblis, vadītāja Ija Krilova,

b Pamatskolas un VĢ ritmi-
kas dejotājas, vadītāja Ija Krilova, 

b VĢ teātra kopa,  vadītāja
Ineta Lindenberga,

Viļakas kultūras nama ko -
lektīvi:

b Bērnu vokālie ansambļi «Po-
gas», «Podziņas» un soliste Meli sa
Šimanovska, vadītāja Elita Logina,

b Mūsdienu deju grupa «No-
la», vadītāja Marita Leišavniece,

b Ģitāristu ansamblis, vadī-
tājs Vilis Cibulis, 

b Senioru deju kopa «Intriga»,
vadītāja Akvilina Jevstigņejeva,

b Vokālais ansamblis «Can -
sone», vadītāja Ilona Bukša, kon-
certmeistars Ivars Kuprišs,

b Folkloras kopa «Atzele»,
va dītāja Anna Annuškāne,

b Etnogrāfiskais ansamblis
«Abrenīte», vadītāja Silvija Kup -
riša. 

Pasākumu organizatore
Silvija Kupriša

Foto – Akvilina Jevstigņejeva 

2019.gada jūnijā daugavpils
novada Višķu estrādē izskanēs
17.latgales senioru dziesmu un
deju festivāls. ik gadu tas nori-
sinās citā latgales pilsētā. 

Lai izvēlētos deju repertuāru
senioru dziesmu un deju festivā-
lam, Latgalē katru gadu notiek
dāmu deju kopu kolektīvu saiets. 

Šogad  par svētku saimnie-
kiem kļuva Balvu novada Kubulu
Kultūras nams un eiropas deju
kopa «Rūtas».

Sadančus rīko ar mērķi:
• Turpināt daudzu gadu garumā

iesāktās tradīcijas sadanča (festi-
vāla)  rīkošanā Latgales re ģionā

• Popularizēt senioru deju kus-
tību sabiedrībā, parādot to kā
nozīmīgu ieguldījumu dzīves kva-
litātes paaugstināšanā

• Radīt svētkus senioru kolek-
tīviem.

2. decembrī uz sadanci Ku -
bulos ieradās  15 deju kopas – no
Viļakas, Žīguriem, Balviem, Prei-
ļiem, Vārkavas, Līvāniem, Lazdu -
kalna,  Krāslavas, Višķiem, Dag -
das, Ezerniekiem, Ludzas, Dau -
gavpils, Igaunijas. Deju ko pām
izvēlēti skaisti nosaukumi: Brū -
klenājs, Rūtas, Atvasara,  Dzī ves
virpulī, Magones, Ērkšķro zīte,
Odzinas, Zelta atvasara, Ezerini.
Viļakas novadu pārstāvēja Viļakas
Kutūras nama dāmu deju kopa
«Intriga» un Žīguru Kultūras
nama dāmu deju kopa «Aianse».

Senioru deju kopu Ziemas -
svētku sadancis «Tici brīnumam»
radīja sevišķu pirmssvētku noska-
ņojumu. Pasākuma vadītāji  svēt-
kus iesāka  ar vārdiem:

Katrai dienai savs brīnums. 
Tāpēc pieņem svētību, strādā

un radi savus mazos mākslas dar-
bus jau šodien! Rīt tev taps dāvāts
vēl.

/P. Koelju./
Un katrs kolektīvs pieteica

sevi ar savu «brīnumu». Spilgtus
deju rakstus un ornamentus vei-
doja visi  Latgales reģiona  senio-
ru deju kolektīvi. Pasākuma laikā
deju virpulī redzami bija ne tikai
latviešu tautai raksturīgie deju
soļi, bet arī dažādi Eiropas tradi-
cionālo deju žanru motīvi. 

Programma izvērtās daudzvei-
dīga, jo kolektīvi dejoja divas de -
jas, kur viena bija jaunrades deja
2019. gada Latgales senioru dzies -
mu un deju svētku  deju kopreper -
tuāram.

Kubulu Kultūras  nama mājī-
gajā zālē divu stundu garā kon-
certā  skatītāji varēja baudīt un
vērtēt Latgales dāmu  eleganci,
gaumi un dejas prasmes.Varēja

tikai priecāties par dejojošām
dāmām: Izaudzināti bērni, gadu
desmiti  veltīti darbam, nu ir pie-
nācis laiks padomāt par sevi un,
darbojoties senioru deju kopās,
sagādāt prieku sev un citiem.

Sadancī divos kolektīvos va -
rēja redzēt arī vīriešus. Skatītāji un
dejotājas aplaudēja igauņu Kane -
pi pilsētas kolektīva un Preiļu
«Bruklenāja» elegantajiem vī -
riem. Mūsu sievietes ir sabiedriski
aktīvākas nekā vīrieši. Un tas  ir
kā aicinājums  dāmām pašām vei-
dot kolektīvus, sanākt kopā, rīkot
sarīkojumus, izbraukumus, mācī-
ties ko jaunu un pašām padarīt
savus zelta gadus košākus. Sest -
dienas pasākums to spilgti pierā-
dīja!    

Viļakas KN senioru dāmu
deju kopas «Intriga» vadītāja

Akvilina Jevstigņejeva
Foto – A. Jevstigņejeva, 

Z. Lāpāne

Viļakas novada  senioru dāmu deju kolektīvi «iNtriGa» un «aliaNSe»
piedalās latgales senioru kolektīvu ziemassvētku sadancī

Vilakas novada_DECEMBRIS_2018_avize.qxd  17.12.2018  16:35  Page 7



8

Viļakas no vadā 2018. gada decembris

iedzīVotāJu ziNāŠaNai/ Baz NīCaS drau dŽu zi ŅaS

Viļakas romas katoļu drau-
dze 2018. gada vasarā iesniedza
projekta pieteikumu par Viļa -
kas romas katoļu baznīcas
jum ta restaurācijas program-
mas izstrādi valsts budžeta fi -
nansējuma saņemšanai kultū-
ras pieminekļu izpētei un res-
taurācijai. 

«Jumta nomaiņa ir nepiecie-
šama, jo jumts ir nokalpojis, vai-
rākās vietās tek, drūp apmetums,
no lietus un sniega tecēšanas ir
bojātas arī koka konstrukcijas
bēniņos. Baznīcas jumts kalpo jau
vairāk kā 125 gadus, jo baznīca
ir iesvētīta 1891. gadā, bet būvēta
jau laika posmā no 1884. līdz
1890. gadam. Jumtā ir ložu atstā-
tās pēdas no otrā pasaules kara
laika, ko drosmīgākajiem ekskur-
sijas dalībniekiem ir izdevies
redzēt. Draudze pati vairākas rei-
zes mēģināja savest kārtībā vietas,
kurās tecēja ūdens, bet neizdevās.
Ar laiku atkal radās problēmas.
Jums vairākus gadu desmitus nav
krāsots. Tādēļ ir nepieciešams
saprast ko un kā darīt. Jo jumts ir
ļoti svarīga konstrukcija un tā
nomaiņai, rekonstrukcijai ir ne -
pieciešami lieli līdzekļi.

Lai varētu startēt būvdarbu
konkursos ir nepieciešama gatava
tehniskā dokumentācija. Pateicā-
mies Nacionālā kultūras manto-
juma pārvaldei, kura projekta rea-
lizēšanu atbalstīja, piešķirot
10000,00 Eur. Pateicos arī privā-
tajiem ziedotājiem, kuri saziedoja
1296,56 Eur, lai pilnībā varētu
segt izdevumus par projekta iz -
strādi. Draudze apņemas lūgties
un arī citādi atbalstīt visus tos,
kuri iesaistīsies jumta glabāšanas
programmā!» skaidroja Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels.

Jumta restaurācijas program-
mā ir veikta jumta tehniskā apse-
košana, mākslinieciskā inventari-
zācija, sagatavots būvprojekts un
būvdarbu apjomi, kas ir jāīsteno,

veicot baznīcas jumta nomaiņu.
Tehnisko dokumentāciju izstrādā-
ja SIA «Arhitekta L. Šmita dar-
bnīca». Jumta restaurācija ir pare-
dzēta gan baznīcai, gan baznīcas
torņiem. Lūgsim Dievu, lai pie-
pildās Dieva nodomi saimniecis-
ko darbu veikšanā  baznīcai un
lai Viļakas Romas katoļu draudzei

izdodas saglabāt majestātisko un
skaisto dievnamu nākamajām
paaudzēm!

Informāciju
sagatavoja: 
pr. Guntars
Skutels un

Vineta
Zeltkalne 

izstrādāta jumta restaurācijas programma

Viļakas romas katoļu draudze 2018.
gada decembra sākumā saņēma atļauju
no Nacionālās kultūras mantojuma pār-
valdes nogriezt Viļakas romas katoļu
baznīcas dārzā augušo egļu rindu, kas
auga ieejot baznīcas dārzā. Pārvalde
rekomendēja, lai nodrošinātu Viļakas
katoļu baznīcas vizuālo uztveri no Baz -
nīcas un abrenes ielas puses ir jānozāģē
arī pa divām eglēm no dienvidu puses un
ziemeļu puses žoga stūriem, blakus
žogam ar centrālajiem vārtiem, kur divas
egles jau vienā sānā bija nolauztas 2018.
gada 7. jūlijā vētrā. 

Lai baznīca Ziemassvētkus sagaidītu
svētku rotā, saskaņoja egļu nogriešanu arī
Viļakas novada domē, draudzes locekļi
uzsāka darbu pie egļu nozāģēšanas, baļķu
un zaru izvākšanas no baznīcas dārza. No
ļoti daudziem iedzīvotājiem ir saņemtas
atsauksmes, ka beidzot ir iespējams ierau-
dzīt, ka Viļakā atrodas neogotikas stilā
būvēts arhitektūras mākslas darbs – Viļakas
Romas katoļu baznīca. 

«Pateicos Dievam par labvēlīgo apstāk-
ļu sakritību un veiksmīgo darbu organizē-
šanu. Pateicos visiem draudzes locekļiem,
kuri atbalstīja sarežģīto darbu veikšanu.
Atvai no jos par sagādātajām neērtībām, līdz
Zie massvētkiem visu sakārtosim un jauno
dekorāciju no Itālijas būs iespējams redzēt
tālu, neapslēptu egļu zaros. Lai mums visiem
Dievs dod radošu garu un mieru sirdī!»
pateicās un informēja Viļakas Romas katoļu
draudzes prāvests Guntars Skutels.

18. DECEMBRIE PULKSTEN 16.00 UPĪTIE –
NEMATERIĀLĀS KULTŪRAS MANTOJUMA

CENTRĀ «UPĪTE» TIKS ATKLUOTA
MUOKSLINEICAS ANNELES SLIŠĀNES

IZSTUODE UN GRUOMOTA #100DEČILATVIJAI.

aicynojam apmekliet.
izstuode byus skotama leidz 18. janvaram.

ūtardīnā: 12:00 – 18:00
trešdīnā: 9:00 – 15:00
Caturdīnā: 12:00 – 18:00
Pīktdīnā: 9:00 – 18:00
Sastdīnā 11:00 – 16:00

Svātku dīnuos un cytūs laikūs īprīkš sazvonūt
Ligitu Spridzāni iz numuru 29868786

«Gotikas roze»
uzzied ziemā
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SPorta aktiVitāteS / aktiVitāteS SoCiālaJā Sfērā

4. decembrī Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolā notika latgales
reģiona sacensības volejbolā 2005. –
2006. g. dz. zēniem un meitenēm.

Sacensībās piedalījās piecas meiteņu
komandas:  Rēzeknes 5. vidusskolas, Dau -
gavpils 3.vidusskolas, Nautrēnu vidussko-
las, Preiļu 1.pamatskolas, Balvu Valsts ģim-

nāzijas un piecas zēnu komandas: Rēzek -
nes Valsts 1.ģimnāzijas, Daugavpils 3. vi -
dusskolas, Nautrēnu vidusskolas, Preiļu
1.pamatskolas un Tilžas vidusskolas. 

Zēnu komandas sacentās Viļakas Valsts
ģimnāzijas sporta zālē, bet meitenes spē-
lēja Vecumu pagasta «Borisovas» sporta
namā.

Starp meiteņu komandām godalgotās
vietas ieguva:

1. vieta – Preiļu 1.pamatskola
2. vieta – Daugavpils 3. vidusskola
3. vieta – Balvu Valsts ģimnāzija
Starp zēnu komandām godalgotās vie-

tas ieguva:
1. vieta – Daugavpils 3.vidusskola

2.  vieta – Nautrēnu vidusskola
3. vieta – Preiļu 1. pamatskola
1. – 3. vietas tika apbalvotas ar kau-

siem, medaļām un diplomiem.
Paldies izglītojamajiem, treneriem, viņu

palīgiem, vecākiem un šoferiem! Lai veicas
turpmākajās sacensībās!

Dir. vietn. izgl. jomā D. Krakope

latgales reģiona skolēnu finālsacensības volejbolā

Šogad aprit 100 gadi kopš
latvijas repub likas proklamē-
šanas dienas, kad tika pasludi-
nāta latvijas neatkarība. Valsts
svētkus Viļakas novada sociālās
aprūpes iestāžu kolektīvi atzī-
mēja patriotiskā noskaņā.
Novembra sākumā iemītnieki
piedalījās dažādos pulciņos,
kuros no papīra taisīja latvijas
simbolus – valsts karogu un
ausekli, kas pēc latviešu ticēju-
miem sargā no ļauna. Paštaisītie
simboli deva svinīgu pirmssvēt-
ku noskaņu. ar iestāžu darbi-
nieku palīdzību tika veidotas
sienas avīzes ar  latvijai veltī-
tiem dzejoļiem un fotoattēliem,
kuros iemūžinātas Viļakas
novada skaistākās un atpazīs-
tamākās vietas. 

Latvijas Dzimšanas dienas
priekšvakarā Viļakas sociālās

aprūpes centrā un Šķilbēnu sociā-
lās aprūpes mājā grupa «Duets
Sandra» iemītniekiem sniedza
koncertu. Grupa atbrauca mūziķa
Andra Brīnuma un solista Andra

Rogas sastāvā. Skaistas balss
īpašnieks izpildīja pazīstamas
«Duets Sandra» kompozīcijas.
Koncerta klausītājiem laiks pagā-
ja nemanot. Iemītnieku skaļie
aplausi un dejas apliecināja, ka
vakars izdevās!

Līdzīgi kā iepriekšējos gados,
arī šogad uz no vembra svētkiem
katrs iemītnieks saņēma īpašu dā -
vanu – sveicienu no ārzemēm –
atklātnītes cimdiņu formā. Viļakas
sociālās aprūpes centra iemītnieki
sa ņēma sveicienus no Latviešu
valodas un kultūras skolas
AUSEKLIS Bāzelē un Cīrihē bēr-
niem, savukārt Šķilbēnu sociālās
aprūpes mājas iemītniekus sveica
Ziemeļīrijas «Zīļuks» bērni.

Teksts un foto: vadītāja
Līna Barovska

un sociālā darbiniece 
Kristīna Pumpa

Novembra pasākumi Viļakas novada
sociālās aprūpes iestādēs

Šogad uz Viļakas novada atklāto čempionātu novusā, kurš
notika rekovas kultūras centrā ieradās 24 dalībnieki. interesi par
sacensībām šoreiz izrādīja ne tikai Viļakas novada, bet arī Balvu
novada pārstāvji.

Sacensību gaitā pie novusa galdiņa, lai noskaidrotu uzvarētājus
katrs dalībnieks tikās ar katru savā grupā līdz divu setu uzvarai.

Lielākais dalībnieku skaits bija vīriešu grupā.
Kā vīriešu grupā,  tā arī sieviešu grupā uzvarētāja godu izcīnīja

Balvu novada pārstāvji: Gunārs Pļavnieks un Gita Dobenberga.
Godalgoto vietu ieguvējiem tika pasniegti kausi un  diplomi, kā

arī saldumu balviņas, kuras saņēma visi novusa sacensību dalībnieki.
Paldies kultūras centra «Rekova» vadītājai Kristīnai Lapsai par

palīdzēšanu sacensību organizēšanā.
Paldies sacensību dalībniekiem!
Tuvojas noslēgumam arī sacensības zolītē.
Visiem vēlu mierpilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Ar rezultātiem var iepazīties sacensību protokolā www.vilaka.lv,

sadaļā Sports.
Sacensību tiesnesis P. Vancāns   

Viļakas novada atklātais
čempionāts novusā

22. decembrī plkst.11.00 Viļakas pamatskolas
šautuvē notiks Viļakas novada Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas meistarsacīkstes jauniešiem
ložu šaušanā.

Mērķis: apzināt jauniešu interesentu loku Vi ļa -
kas un tuvākajos novados, kas nodarbojas un tur-
pmāk vēlētos nodarboties ar ložu šaušanas sportu,
kā arī noskaidrot labākos jaunos šāvējus šī sporta
veida interesentu vidū.

Sacensības organizē Viļakas novada Bērnu un
jau natnes sporta skola, sacensību galvenais tiesnesis
Ēvalds Vancāns.

Pieteikumi, uzņemšana, apgāde: pieteikšanās sa -
censību dienā ne vēlāk kā stundu pirms sacensību
sākuma. 

Drošības noteikumu zināšanu  katrs dalībnieks
apliecina ar savu parakstu speciāli tam iekārtotā
žurnālā.

Visi izdevumi, kas saistīti ar dalībnieku nogādā -
šanu uz sacensību vietu un atpakaļ, ēdināšanu, munī-
ciju un citu apgādi uzņemas uz sacensībām norīko-
jošā organizācija. 

Individuālie uzvarētāji  tiks apbalvoti  diplomiem
un medaļām.

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta
skolas meistarsacīkstes jauniešiem ložu šaušanā
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d   e   d   e   d   e

Svētku egles
iedegšanas
svētki foto

mirkļos
d   e   d   e   d   e

d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e   d   e 
tūriSMS 

Sia «latvijas lauku konsul -
tāciju un izglītības centrs» Bal -
vu nodaļa novembrī rīkoja gru-
pas konsultāciju mājražotājiem
par tēmu – «lauku tūrisms kā
iespēja attīstīt mājražošanu».

Aicināti bija visi tuvākās ap -
kārtnes esošie mājražotāji, amat-
nieki kā arī tie, kas vēl tikai gata-
vojas uzsākt mājražošanu vai
iesaistīties tūrisma nozarē. Šogad
šī bija jau trešā tikšanās reize.
Iepriekšējos semināros tika runāts
par mājražotāju darbības attīstību
un produktu virzīšanu tirgū, ko
šoreiz papildināja ieskats darbo-
ties lauku tūrismā kā vienu no
iespējam – padarīt savu saimnie-
cību atvērtu apmeklētājiem un
tādā veidā veicināt produkcijas
noietu.

Kā lektores jau otrreiz tika
uzaicinātas LLKC uzņēmējdarbī-
bas konsultantes no Jelgavas –
Videga Vītola, kura specializēju-
sies lauku tūrismā un pārtikas
amatniecībā, un kurai ir pieredze
darbā ar lauku uzņēmējiem un
lauksaimniekiem, un no Dobeles
– Raimonda Ribikauska, kura vei-
cinājusi mājražošanu regulējošās
likumdošanas sakārtošanu, izstrā-
dājusi mikro kredītu programmu
lauku sievietēm – uzņēmējām, un
kura ikdienā aktīvi konsultē lauku

iedzīvotājus un iedrošina sākt
savu biznesu.

Lektores dalījās zināšanās par
tūristu uzņemšanu, viesmīlības
nozīmi kā veiksmes atslēgu,
vizuālo tēlu, savas saimniecības
produkta stāsta veidošanu, degus-
tāciju organizēšanu, dažādajām
tūristu grupām un sadarbību ar
citiem lauku uzņēmējiem.

Lektores, mājražošanas apvie-
nošanai ar lauku tūrismu, ne tikai
izcēla ieguvumus un pozitīvo pu -
si, piemēram, atpazīstamības ie gū -
šana, iespēja attīstīt papildus pa -
kalpojumus – degustācijas, meis-
tarklases, parādīt kā top produkts,
kuru pēc tam iegādāsies, bet parā-
dīja arī negatīvo pusi, piemēram,
tiek traucēts privātums saimnie-
cībā un jārēķinās, ka viesi var
ierasties nepiesakot vizīti. Pirms
atvērt savu saimniecību tūristiem,
jāizvērtē savas stiprās un vājās
puses, un noteikti jābūt uz komu-
nikāciju atvērtam.

Pasākuma otrajā daļā dalībnie -
ki veica darbu grupās. Izveidojās
divas grupas, vienā grupā apvie-
nojās dalībnieki no Viļakas nova-
da un otrā no Balvu un Rugāju
novadiem, kurās tika modelēts
tūrisma piedāvājums, lai izzinātu
Ziemeļlatgali! Dalībnieki ar lielu
interesi un azartu piedalījās mar-

šrutu kartes veidošanā. Visiem
bija liels gandarījums par sadar-
bību un kopīgi paveikto darbu.
Pirmā grupa izstrādāja vienas un
divu dienu maršrutus pa Viļakas
novadu, savukārt otrā grupa iz strā -
dāja tūrisma maršrutu pa Balvu
un Rugāju novadiem. Daudzi bija
patīkami pārsteigti, cik mēs maz
zinām par to, kas notiek un, ko
apskatīt blakus novados.

Par tūrisma nozares attīstību
Ziemeļlatgalē un sadarbības vei-
došanas iespējām ar tūrisma infor-
mācijas centriem pastāstīja Ineta
Bordāne, Balvu tūrisma informā-
cijas centra speciāliste.

Prieks, ka Viļakas novads šo -
reiz tika pārstāvēts kuplā skaitā.
Aicinu arī Viļakas novada topošos
un esošos mājražotājus, amatnie-
kus tūrisma objekta saimniekus
sekot līdzi aktualitātēm un arī tur-
pmāk būt aktīviem un apmeklēt
šāda veida pasākumus, kur ir
iespēja iegūt jaunas zināšanas,
satikties ar domubiedriem, kā arī
iegūt iedvesmu darba turpināša-
nai, uzlabošanai, dalīties ar pie-
redzi, lai veicinātu sadarbību. 

Informāciju sagatavoja:
Tūrisma informācijas speciāliste

Inese Matisāne
Foto: Nora Boka

lauku tūrisms kā iespēja attīstīt mājražošanu
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Aicinājums meža īpašniekiem izteikt
savu viedokli par saimniekošanu īpaši

aizsargājamās dabas teritorijās 
latvijas Meža īpašnieku biedrība (lMiB) ar

latvijas Vides aizsardzības fonda (lVaf) finansiālu
atbalstu realizē projektu «Meža īpašnieku izglītošana
un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimnie-
košanu aizsargājamās dabas teritorijās». 

Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku
viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to
apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu
par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem. 

Meža īpašnieki tiek aicināti izteikt savu viedokli, aiz-
pildot aptaujas anketu www.visidati.lv/aptauja/1394128456/
līdz 18. decembrim.

iedzīVotāJu ziNāŠaNai

NVA aicina darba devējus līdz 
šī gada 19.decembrim pieteikties
vajadzīgo darbinieku apmācībai
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVa) turpina pieņemt darba

devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai eiropas
Sociālā fonda (eSf) projekta «atbalsts bezdarbnieku izglītībai»
pasākumā «apmācība pie darba devēja». tā ir bezdarbnieka
praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats saga-
tavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVa dotāciju.

Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu,
kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekva-
lificētos un mazkvalificētos darbos.

Pasākuma «Apmācība pie darba devēja» īstenošanai var pieteikties
komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinā-
jumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības
iestādes. Pieteikums vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai darba
devējam savā NVA filiālē jāiesniedz līdz šī gada 19. decembrim.  

Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta, vai darba
vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus pirms praktiskās apmācības
uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vis-
maz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja. 

kā darba devēji var pieteikties?
1. solis
Jāaizpilda pieteikuma formu, kas atrodama NVA mājaslapā, un

jāpievieno prasītā informācija.
2. solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA

filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānota praktiskā apmācība.
Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā. 

NVA filiāle līdz šī gada 19.decembrim pieņems darba devēja
pieteikumu un pēcāk organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un
pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās
apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs
darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bez-
darbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās
apmācības īstenošanu.

Detalizētāka informācija par ESF projekta «Atbalsts bezdarb-
nieku izglītībai» pasākumu «Apmācība pie darba devēja», tā nosa-
cījumiem un līdzfinansējumu izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā
«Darba devējiem».

Valdība otrdien, 4. decembrī, apstiprināja zemko -
pības ministrijas sagatavotos grozījumus labības sēk-
laudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos. 

Noteikumi ir papildināti ar jaunu labības sugu, ko
zemnieki Latvijā pēdējos gados ir sākuši audzēt: velna
auzu (Avena strigosa Schreb.). Tā kā sēklaudzētāji vēlas
velna auzas sēklas sertificēt, noteikumi reglamentēs pra-
sības arī šīs labības sugas sēklaudzēšanai. 

Līdz šim sēklu sertifikātā tika norādīts sēklu sertifikāta
derīguma termiņš, taču svarīgāka par sēklu sertifikāta derī-
guma termiņu ir tirdzniecībā esošās sēklu partijas kvalitāte.
Ja sēklas netiek atbilstoši uzglabātas, tās kvalitāti var zau-
dēt, kaut arī sertifikāts joprojām ir derīgs. Tāpēc no notei-

kumiem ir svītrota prasība par sēklu sertifikāta derīguma
termiņa norādīšanu.  

Savukārt, lai nodrošinātu to, ka sēklu kvalitāte atbilst
pavaddokumentos norādītajai, noteikumi nosaka tirdznie-
cībai paredzētām sēklām veikt atkārtotu kvalitātes pārbaudi
pēc tam, kad ir pagājis noteiktais sēklu uzglabāšanas ter-
miņš, ņemot vērā arī sēklu uzglabāšanas ilgumu, mitrumu
un iespējamo kaitēkļu invāziju uzglabāšanas laikā. Ja sēklu
paraugā tiek konstatēts palielināts mitruma daudzums vai
dzīvu kaitēkļu invāzija, tad šī informācija jānorāda uz ofi-
ciālās sēklu iesaiņojuma etiķetes vai uz uzlīmes, kas
izsniegta sēklu etiķetei.

Noteikumi papildināti ar prasību sēklaudzētājam

nodrošināt sēklu parauga noņemšanai piemērotus apstākļus
– gaišu telpu un tīru darba virsmu, lai netiktu ietekmēta
sēklu parauga atbilstība sēklu partijai. 

Noteikumos veikti arī vairāki redakcionāli precizēju-
mi, kā arī ietveras prasības par fizisko personu datu aiz-
sardzību. 

Noteikumi «Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
13.februāra noteikumos Nr.120 «Labības sēklaudzēšanas
un sēklu tirdzniecības noteikumi»» stāsies spēkā pēc to
publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» 

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte sabiedrisko
attiecību speciāliste (tālrunis: +371 67027498, e-pasts:
ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv

turpmāk varēs sertificēt arī velna auzas sēklu

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina
par e-recepšu zāļu iegādes kārtību, ņemot vērā
saņemto informāciju par gadījumiem, kad pacienti,
iegādājoties aptiekās e-recepšu zāles, mēdz uzrādīt
savu autovadītāja apliecību, pensionāra apliecību,
Rīdzinieka karti u.c. Vēršam uzmanību, ka, iegādā-
joties e-recepšu medikamentus, aptiekā obligāti
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kas saska-
ņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pase
vai personas apliecība (eid).

NVD atgādina, ka:
• lai iegādātos savas e-receptes zāles, iedzī-

votājam aptiekā jāuzrāda savs personu aplieci-
nošs dokuments. 

• lai iegādātos e-receptes zāles citam cilvē-
kam, aptiekā: 

– jāuzrāda e-receptes ID numurs (redzams E-
veselības sistēmā ārstam un pacientam);

– jānosauc tā cilvēka vārds un uzvārds, kuram
zāles tiek iegādātas;

–  jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments. 
•  Ja vizītes laikā e-receptē kā zāļu saņēmējs

tiek norādīts cits cilvēks, kurš pacienta vietā iegā-
dāsies izrakstītos medikamentus, e-receptē norādī-
tajam zāļu saņēmējam aptiekā arī jāuzrāda e-receptes
ID numurs un savs personu apliecinošs dokuments.

Saņēmēja norādīšana e-receptē nozīmē, ka kon-
krētās e-receptes zāles aptiekā drīkstēs iegādāties
tikai pats pacients vai norādītais saņēmējs (t.i.
neviens cits nevarēs iegādāties šīs e-receptes zāles). 

• Ja pacienta vietā zāles regulāri iegādājas cits
cilvēks, pacientam ir iespēja viņu E-veselības portālā
norādīt kā deleģēto personu jeb deleģēt piekļūt
savā E-veselības profilā esošajiem medicīniskajiem
datiem, tostarp apskatīt e-receptes un iegādāties e-recep-
šu zāles pacienta vietā, neuzrādot aptiekā e-recep-
tes id numuru. Jāatzīmē, ka deleģējumu iespējams
uzlikt uz noteiktu laika periodu, kā arī to var mainīt
vai atcelt. Deleģēt citu cilvēku ir iespējams, autori-
zējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv,
sadaļā «Tiesību deleģējumi» vai vēršoties Nacio -
nālajā veselības dienestā ar iesniegumu. 

Plašāka informācija par e-receptēm un e-recepšu
zāļu iegādi ir pieejama E-veselības portālā, sadaļā
«Biežāk uzdotie jautājumi», kā arī profesionāļiem
paredzētajā sadaļā «Mācību materiāli».

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar
e-veselības lietotāju atbalsta dienestu, zvanot
pa tālr. 67803301 vai rakstot uz atbalsts@evese-
liba.gov.lv. atbalsta dienesta darba laiks – katru
dienu plkst. 8.00 – 20.00.

Ar cieņu E-veselības komanda

Atgādinājums par e-recepšu zāļu iegādes kārtību

Valsts robežsardzes koledžas
profesionālās tālākizglītības
programmas «Robežapsardze»
(3. profesionālās kvalifikācijas
līmenis) apguvei, par valsts
budžeta līdzekļiem, uzņem
Latvijas pilsoņus ar vidējo izglī-
tību, kuriem līdz 2019. gada 25.
februārim (ieskaitot) ir pilni 18.
gadi, kuri nav vecāki par 30
gadiem (dzimšanas datums ne
agrāks kā 25.02.1989.) un ar
savām personiskajām īpašībām,
fizisko sagatavotību, veselības
stāvokli, augumu (vīriešiem ne
mazāks kā 168 cm, sievietēm ne
mazāks kā 165 cm) ir piemēroti
dienestam Valsts robežsardzē.
Mācības Valsts robežsardzes
koledžā (Robežsargu skolā – 
1 gads). 

Pieteikšanās un 
dokumentu iesniegšana:
no 2019. gada 2. janvāra

līdz 11. janvārim 

kandidāti dokumentus iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:
1. VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads, LV–4583, tālrunis 64501918,

rolands.timoskans@rs.gov.lv
2. VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV–5701, tālrunis 65703910, 65703915, velta.zub-

kova@rs.gov.lv 
3. VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV–5417, tālrunis 65403749,

linda.bolina@rs.gov.lv 
4. VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV–3601, tālrunis 63604817,

ilze.jansevska@rs.gov.lv
5. VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV–1012, tālrunis 67075791, rip.kanceleja@rs.gov.lv
6. VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts «Jaunsmilgas», Ludzas novads, LV–5701, tālrunis

65703986, livija.barkane@rs.gov.lv

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā
www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā «Reflektantiem» – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.
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Viļakas no vadā 2018. gada decembris

tuvojas ziemassvētki. tas ir īpašs klusuma
un noslēpumaina brīnuma gaidīšanas laiks. 

Un šis baltais laiks parasti  kļūst par īpašu labes-
tības mēnesi, kad vēlamies atvērt savas sirdis zie-
dojumiem un labiem darbiem. Mūsu novadā
14.decembrī jau devīto gadu notika labdarības kon-
certs, šogad koncerta vadmotīvs bija «Ļaujies, sirds,
labiem darbiem!». Iepriekšējos astoņos gados esam
saziedojuši 1012,06 lati un 2679,22 EUR, esam palī-
dzējuši 18 bērniem ar īpašām vajadzībām, 62 smagi
un ilgstoši slimojošiem bērniem, kā arī 23 bērniem,
kas Zolitūdes traģēdijā zaudējuši vecākus. Bet sva-
rīgākais, manuprāt, nav tā nauda, ko esam ziedojuši,
bet gan mūsu kopīgā vēlme palīdzēt un dalīties savā
sirds siltumā.

Ziemassvētki ir laiks, kad parasti pulcējamies
savas ģimenes lokā, lai pabūtu kopā ar saviem mīļa-
jiem. Tie ir svētki, kad godā tiek celtas tikumiskās
vērtības –Ticība, Cerība, Mīlestība, Ģimene. Gadiem
ritot, saproti, cik labi, ka ir māmiņa un tētis, kas par
tevi rūpējas, kas var tevi aizstāvēt un dot gudru
padomu. Bet dzīvē reizēm gadās arī tā, ka jau bēr-
nībā pietrūkst vecāku gādības. Un tad ir jāpriecājas,
ka blakus ir cilvēki, kas uzņemas atbildību par bāre-
ņiem, dod viņiem savu sirds mīlestību. Šogad tika
nolemts sniegt palīdzīgu roku mūsu novada bēr-
niem bāreņiem.

Aicinot ļauties labiem darbiem, Viļakas Valsts
ģimnāzijas jauniešu teātra kopas dalībnieki Krista
Gavrilova, Kristiāna Kokoreviča, Katrīna Zaķe,
Jolanta Kuiko, Arvis Bičkovskis, Anete Dukovska,
Santa Kokoreviča  dalījās pārdomās par  Adventa
laiku, atgādināja, ka mūsu pasaulē vienmēr cīnās
baltais un melnais, patiesība un meli, līdzjūtība un
vienaldzība, cīnās diena un nakts. Jaunieši aicināja
nostāties starp gaismu un tumsu tā, lai ēnas aiz
muguras gaismai ziedētu priekšā, atrast vārdus, kuri
neļautu tumsai nākt mūsu pasaulē iekšā, aicināja
uzziedēt dzīvotpriekā.

Viļakas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels
aicināja palīdzēt saviem līdzcilvēkiem un dalīties
ar savu sirds siltumu. 

Labdarības koncertā uzstājās Viļakas Mūzikas
un mākslas skolas 2. klavieru klases audzēknes Nelli
Žuravļova un Evelīna Leitena, 3.vijoles klases
audzēkne Anna Maksimova, 3.saksofonu klases
audzēknis Aleksejs Garders, 2.-4. klašu vijolnieku
ansamblis, vokālais ansamblis, kapela, klavieru trio
Rinalds, Elīza un Rēzija Slišāni, 3. vijoles klases
audzēkne Marija Gardere, 4.vijoles klases audzēkne
Elīza Slišāne, 4. flautas klases audzēkne Dana

Romanova, 3.–9.klases vijolnieku ansamblis.
Skatītājus aizrāva Viļakas novada Bērnu un jau-

natnes sporta skolas dejotāji Laine Milakne un
Andžejs Krakops, kas dejoja trīs dejas «Ča – ča –
ča», “Rumbu» un «Džaivu».

Brīnišķīgajam koncertam savus audzēkņus gata-
voja un kopā ar viņiem uzstājās Mūzikas un mākslas
skolas pedagogi - Aldis Prancāns, Arnis Prancāns,
Jeļena Laicāne, Ilona Bukša, Svetlana Krasnokutska,
Inita Raginska. Sporta dejotājus koncertam gatavoja
Viļakas novada Bērnu un jauniešu sporta skolas
sporta trenere Silva Dambe. Jauniešu teātra kopas
dalībniekus pasākumam sagatavoja skolotāja Ineta
Lindenberga.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs
Maksimovs, uzrunājot  labdarības koncerta dalīb-
niekus, izteica pārliecību, ka no šī koncerta ieguvēji
ir visi: jaunie mākslinieki – jo tā viņiem ir pieredze,
apmeklētāji – jo iegūst garīgu mieru, organizatori –
jo dara labu darbu.

Pasākuma noslēgumā katram apmeklētājam tika
dāvināta piemiņas zīme, ko izgatavoja Viļakas mūzi-
kas un mākslas skolas mākslas programmas audzēk-
ņi pedagoģes Lanas Ceplītes vadībā. Šogad tās bija
zvaigznes, kas vadīs ceļā uz jauniem labiem darbiem.

Sniedzot labestību kā dāvanu, mums katram sir-
sniņā iemirdzējās gaismiņa un mēs šajā gaišajā
Adventes laikā esam kļuvuši par Gaismas eņģeļiem.

Ar katru gadu pieaug naudas summa, ko saziedo
labdarības koncertā mūsu novada cilvēki. Šogad
mūsu kopīgais ziedojums ir 835,00 eiro. Mums
visiem kopā izdevās kaut nedaudz palīdzēt mūsu
novada 20 bērniem bāreņiem.

No sirds pateicos visiem ziedotājiem par
dāsnumu un sirds siltumu!

Paldies mūsu jaunajiem māksliniekiem un
mūsu novada brīnišķīgajiem pedagogiem par šo
siltuma un labestības piestrāvoto labdarības kon-
certu! 

Paldies visiem labajiem cilvēkiem, kas darīja
mazus darbiņus, bet kopā komandā mums izde-
vās sarīkot šos dvēseles svētkus! 

Mīlestības, sirds siltuma un gaišuma piepildītus
Ziemassvētkus  Jums un Jūsu ģimenēm!

Viļakas novada Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes izglītības darba speciāliste 

Maruta Brokāne
Foto Andris Zelčs 

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, lV–4583. 
ti rāža: 3001. Bez mak sas. Par raksta saturu atbild tā autors. 

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

Labdarības koncerts «Ļaujies, sirds, labiem darbiem!»
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