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Ar janvāra mēnesi uzsāktas iedzīvotāju
sapulces, kuras notika  vai vēl notiks pagastos.
Pagastu uzņēmēji, zemnieki, piemāju saim -
niecību īpašnieki un visi interesenti kopā
sanāca 18.janvārī Šķilbēnu pagastā, 21.jan-
vārī Medņevas pagastā, 28. janvārī Susāju
pagastā un 10.februārī Žīguru pagastā. 

18.janvārī Šķilbēnu pagasta Balkanu kal -
nos tikās uzņēmēji, zemnieki, piemājas saimnie -
cību īpašnieki un visi interesenti, kuri tikās ar
Domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu,
pagasta pārvaldes vadītāju Andri Mežalu,
Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem,
lauku attīstības konsultanti Anitu Kokoreviču. 

Viens no prioritārajiem jautājumiem katra
pagasta sapulcē bija LAD projekti pagastu ce -
ļu sakārtošanā. Ministru kabineta noteikumi
«Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība pasākumā «Pamatpakalpo -
jumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos»
atklā tu projektu iesniegumu konkursa veidā»
pa redz, ka pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību
gransceļu bez cietā seguma būvniecība vai
pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas
transporta tīkla savienojumu būvniecību vai
pārbūvi. 

Pretendentam – pašvaldībai atbalsta sa-
ņemšanai jāievēro šādi nosacījumi:

• Īstenojot projektu, sasniedz pasākuma
mērķi;

• Objekta būvniecība vai pārbūve notiek
saskaņā ar apstiprinātiem teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām
prioritātēm, tostarp rīcības un investīciju
plāniem.

Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaim -
niecības produkcijas ražošanas un pārstrādes
objektiem un integrēta tipa projektiem, kas
tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņē-
mējdarbības objektiem apakšpasākumā «At -
balsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».

Šķilbēnu pagastā ceļu kopgarums ir
83,731 km bez ielām, ielas ir 6,091km. Šķil -
bēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Me -
žals ir apmierināts ar sapulci, jo tika izvirzīti
tie ceļi, kuri ir sliktā stāvoklī, bet ved uz lie-
lākajām saimniecībām, kuri nodarbojas ar
lopkopību un piensaimniecību.  

Iespējams, ka prioritārie ceļi būs Plešova-
Sišova (4,270 km), Zaļčupe- Ilvezi (2,270 km)
un Zaļčupe-Začisje (1,33 km). Pārvaldes vadī -
tājs Andris Mežals informē, ka arī šajā gadā
ceļi tiks remontēti no pašvaldības atvēlētā
ceļu uzturēšanas fonda.

Medņevas pagasta iedzīvotāju sanāksmes
sākumā pagasta pārvaldes vadītājs Juris Pran -
cāns klātesošos iepazīstināja ar pagasta dar -
bības plānošanu, tai skaitā par ceļu uzturēšanas
darbiem 2016.gadam. Katru  gadu tiek la bo -

tas caurtekas, arī uzbērta grants kritiskajās
vietās, pagājušajā gadā  tika mēģināts ar z.s.
«Stārķi» palīdzību attīrīt  ceļu grāv malas no
krūmiem un apaugumiem. Pagasta  ceļu kop-
garums ir 62,7km.

Medņevas pagasta iedzīvotāji izteica sa -
vas domas, priekšlikumus, pārmetumus par
pagasta ceļiem. Viļakas novada domes At -
tīstības plānošanas nodaļas vadītāja Olga Ab-
ramova izstāstīja, ka «visam mūsu nova dam
no  ceļu  fon da ir paredzēts  1 miljons  10 tūks -
toši  eiro. Situā cija  ir tāda, ka  vis pirms tiek
veikta ce ļu ģeo grāfiskā izpēte, jāizstrā dā teh-
niskie projekti, jāveic būvdarbi un iespējams,
ka  viena km  pa redzētā ceļa būvniecībai  būs
nepieciešams ap 200 000  tūksto šiem eiro, jo
eso šais  ceļu  segums būtu jā ņem nost, šā  fi-
nansējuma parei zai  izlietošanai  sekos  arī
pašval dību  savienība.»

Izskanēja pārmetums, kāpēc nerunā par
Kļučniku  ceļa  iekļaušanu LAD projektā. O.Ab -
ramova paskaidroja, ka «prioritāte tomēr  ir
jādod  ceļam, kuram apkārt dzīvo vairāk lauk -
saimnieciskās produkcijas ražotāji, var jau
veidot pagasts savus nosacījumus  par  lauk-
saimniecības  produkcijas apgrozījumu  zem-
nieku saimniecībām un lauksaimniecības
pro dukcijas  ražotājiem.»

(Turpinājums 2. lpp.)

Iedzīvotāju sapulces un robežpārbaudes
rekonstruētā kompleksā 

Vientuļu robežkotroles punktā
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Viïakas no vadâ

Ak tu ALitāteS ViļAkAS NoVAdA doMē

28.janvārī notika kārtējā Viļakas novada domes
sēde, kurā tika izskatīti un apstiprināti 27 jautājumi. 

Domes deputāti nolēma:
• Apstiprināt amatiermākslas kolektīvu vadītāju

amatalgas;
• Slēgt Deleģēšanas līgumu ar Baltinavas  no -

vada pašvaldību par Viļakas novada pašvaldības
Būv valdes kompetencē esošo funkciju veikšanu
būv niecības jomā Baltinavas novadā;    

• Ierakstīt zemesgrāmatā uz Viļakas novada paš -
valdības vārda nekustamo īpašumu – zemes gabalu
ar kadastra apzīmējumu 3815 002 0077 ar platību
0,2038 ha, kas atrodas Ziedu ielā 6, Viļakā, Viļakas
novadā; 

• 1. Iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo īpa -
šu mu Liepnas ielā 8, Viļakā, Viļakas novadā, ka -
dastra numurs 3815 003 0106, kas sastāv no zemes
gabala 12783 kvm platībā, par kadastrālo vērtību
EUR  8286.00 (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit
sešiem euro). 

2. Pilnvarot  Viļakas novada domes priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu  noslēgt  Pirkuma līgumu par
nekustamā īpašuma Liepnas ielā 8, Viļakā,  kadastra
numurs 3815 003 0106  iegādi;

• Apstiprināt Viļakas novada attīstības program -
mas 2011.-2017.gadam aktualizēto investīciju plānu
saskaņā ar pielikumu; 

• Nodrošināt 2016.gada pašvaldības budžetā
līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 105.00 euro (viens
simts pieci euro 00 centi) Viļakas novada muzejam
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu
konkursā projekta «Eksponēšanas apstākļu uzlabo -
šana un modernizācija ekspozīcijā  «Senie darba
rīki un sadzīves priekšmeti»» realizācijai;

• Apstiprināt  noteikumus «Mērķdotācijas sada -
les kārtība pedagogu darba samaksai».

• 1 Piešķirto finansējumu vispārējās pamatizglītī -
bas un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedago -
gu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām par janvāri – decembri sa -
da līt sekojoši:

2. Piešķirto finansējumu piecgadīgo un sešgadīgo
apmācībai pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par
janvāri – decembri sadalīt sekojoši:

3. Piešķirto finansējumu interešu izglītības pro-
grammu un sporta skolu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām par janvāri – decembri sadalīt sekojoši:

• Apstiprināt  noteikumus «Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādes «Pasaciņa» diennakts grupas
dar ba kārtība»:

• Valsts budžeta piešķirto finansējumu mācī bu
līdzekļu un mācību literatūras iegādei Viļa kas no -
vada pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno li-
cencētas pirmsskolas izglītības program mas, vis -
pārējās pamatizglītības programmas un vispārējās
vidējās izglītības programmas, sadalīt sekojoši:

Pilnu 28. janvāra domes sēdes protokolu var
izlasīt Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv,
sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

l 2016. gada  28. janvāra Domes sēdes lēmumi

Nekustamā īpašuma nodokli iespējams apmaksāt portālā www.latvija.lv
Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VrAA) informē, ka vienotajā valsts un pašvaldību pa-

kalpojumu portālā www.latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums «Nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksa tiešsaistē». e-pakalpojums iedzīvotājiem sniedz iespēju apmaksāt viņu īpašumā esoša
nekustamā īpašuma nodokli, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – in-
ternetbankas. 

E-pakalpojums «Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē» nodrošina arī vairākas papildu
iespējas: apmaksāt nodokli par citai personai piederošu īpašumu, maksājuma uzdevumu lejupielādēt
PDF datnes formātā un, nepārtraucot e-pakalpojuma izpildi, izveidot sev atgādinājumus ar brīvi
ievadāmu tekstu, piemēram, par turpmākajiem nodokļu maksājumiem. 

Saite uz e-pakalpojumu  «Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē» portālā 
www.latvija.lv https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts.

Z.s. «Aldemi « īpašnieks Dz.Šmits ierosināja, ka «ceļš, kurš būtu
jāieliek projektā ir Semenova-Loduma, jo tur ir visvairāk  zemnieku  sa-
imniecību kā «Zvejnieki», «Medņevas strautiņi», «Vārnieši», «Ezer mo -
la», «Dienvidnieki», «Vālodzītes», «Baltalkšņi», «Santas», «Aldemi».

Šo ceļa posmu Semenova-Loduma izmanto visvairāk lauksaim-
nieciskās produkcijas ražotāju, un ir visintensīvāk izmantots, tā pār -
būve būtu visvairāk atbilstoša LAD projekta prasībām.»

Susāju pagasta zemnieku, uzņēmēju, individuālā darba veicēju
kopsapulce notika Kultūrvēsturiskā lauku sētā «Vēršukalns». Susāju
pagasta ceļu garums ir 58,52 km.

Šajā gadā ir plānots: autoceļu greiderēšana, planēšanaa
4x2500=10000 euro, ceļa grāvju (krūmu, atvašu) pļaušana 1x1500=1500
euro, grāvmalu appļaušana 2x750=1500 euro, grants uzvešana un
iestrāde 200m3x12,30=2460 euro, veco caurteku demontāža, jaunu
ierīkošana 1000x2=2000 euro.

Sapulcē nolēma: savākt priekšlikumus no pagasta iedzīvotājiem,
pieaicināt ceļu speciālistus – jāapseko ceļi, kur lauksaimnieki ir  pie -
teikušies ceļu būvei, pierādīt perspektīvas  lauksaimniecības tālākai
attīstībai un darbībai, noslēgt līgumus ar zemju īpašniekiem, izslu -
dināt atkārtotu kopsapulci.

Iedzīvotāju sapulces notikušas Žīguru pagastā un pilsētā par
siltum enerģijas tarifiem. 

Viļakas pilsētā kopā sanāca Sporta ielas 4 un Abrenes ielas 1
māju iedzīvotāji, lai pārrunātu iedzīvotājiem aktuālus jautājumus.  Re -
zultātā Sporta ielas 4 tika ievēlēts mājas vecākais, turpretim Abrenes
ielas 1 palika bez mājas vecākā, jo nebija nepieciešamā iedzīvotāju
kvo ruma. Daudz nesaprašanu ir ar apkures sistēmas maiņu. Šobrīd jā-
iemācās gan SIA «Viļakas namsaimnieka» kurinātājiem – kurināt,
gan mājas iedzīvotājiem – patērēt siltumu ar jauno sistēmu. 

Diskusija bija par māju apsaimniekošanu. Nav apmierināti ar šo
pakalpojumu. Tika nolemts, ka piedāvās jauno apsaimniekošanas lī -
gumu «Par dzīvojamās mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu», kā
arī slēgt atsevišķu līgumu «Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu».
Paraugi ir sagatavoti un tiks nosūtīti iedzīvotājiem apspriedei. 

Sanāksmei Žīguru pagastā iniciatori bija paši iedzīvotāji. Darba
kārtībā tika skatīti jautājumi par siltumenerģijas tarifiem, apsaimniekošanu,
pagasta ceļiem un citiem svarīgiem jautājumiem. Sapulces gaitā tika
nolemts, ka 5 megavatus no kopējā siltuma patēriņa noņems Kultūras
ielas 5 mājai, jo bija radies bojājums, kurš tika novērsts. Citas mājas
arī gribēja, lai samazinās,  bet pamatojuma to izdarīt nebija.

Iedzīvotāji lūdza, lai pagasts piedāvā māju apsaimniekošanas pa-
kalpojumu, ko pagasta pārvaldes vadītājs Oļegs Kesks arī apsolīja.
Tā kā iedzīvotāju sanāksmē pie lieliem kopsaucējiem nenonāca, tad
pagasta pārvaldes vadītājs nolēma kopā sasaukt māju vecākos un
izrunāt aktuālos jautājumus.  

Kā viens arī no darba kārtības jautājumiem pagastu iedzīvotāju
sapulcēs bija Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra Latgalē.  Pat -
laban Latgales attīstības jautājumiem sabiedrībā tiek pievērsta liela
uzmanība. Novada teritorijas lauku apvidos paliek arvien neapdzīvotākas.
Daudz runā par ekonomisko, sociālo un demogrāfisko tendenču
attīstību Latgales teritorijā, lai ieviestu kādu attīstību, nodrošinot eko-
nomisko attīstību, kā arī investīciju piesaisti. 

Latgales programmas 5.6. punkts ietver Sociālo uzņēmējdarbību.
Mērķis-veicināt maznodrošināto iedzīvotāju, bezdarbnieku un
iedzīvotāju no dažādām sociālā riska grupām nodarbinātību un ienā -
kumu paaugstināšanu, atbalstu lauku kopienu un iedzīvotāju ar līdzī -
gām interesēm un sociālām problēmām pašorganizēšanos.

Ieviesēji: Uzņēmumi, pašnodarbinātas personas, Latgales paš -
valdības, valsts un pašvaldību uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas.

Galvenokārt tiek runāts par teritoriju revitalizāciju, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības pro-
grammām.

Projekti vērsti uz vērsti uz pilsētvides revitalizācijas veicināšanu,
rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto
degradēto (deprived areas)* teritoriju atjaunošanu. Sakārtotās
degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai
tajās vai esošo paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekono -
misko aktivitāti pašvaldībās.

Degradētas teritorijas – degradētā teritorija ir vieta (teritorija  (ne
visos gadījumos ar negatīvu ietekmi uz vidi), ēka vai ēku komplekss),
kas iepriekš tikusi izmantota vai apbūvēta, bet pašlaik pamesta vai
netiek pilnīgi izmantota. 

Atbalstāmās darbības:
• Ceļi un komunikācijas (elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija,

siltums u.tml.)
• Teritorijas iekārtošana (veco ēku nojaukšana un teritorijas ie-

kārtošana; ēku būvniecība/rekonstrukcija un aprīkojums (pēdējie
divi ierobežotā apjomā)

• Zemes iegāde (ierobežotā apjomā)
Latgales plānošanas reģionā Latgales programma ir apstiprināta,

nosūtīta uz Vides un reģionālo attīstības ministriju saskaņošanai ar
projekta idejām, finansējumu un rādītājiem. 

Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs: «Šo brīd ir apstiprināta
valdība, turpināsies diskusijas ar amatā palikušajiem un jaunajiem
ministriem par jautājumiem, kas svarīgi mūsu novadam-gan par ielu
rekonstrukcijas projektiem, it sevišķi par tran zītielu Viļakā, gan par
dzīvojamo fondu, māju siltināšanu, gan par Latgales programmas uzņē-
mējdarbības attīstību. 

Aktuāls jautājums pašvaldībā ir budžeta izska tīšana, ko sagatavo
Finanšu un grāmatvedības noda ļa, deputāti izskatīs Finanšu komitejas
sēdē. Viens no diskusiju jautājumiem ir par uzņēmējdarbības

uzsākšanu Viļakas novadā. Ņemot vē rā, ka tuvākajā
laikā plānots atvērt pārrobežu programmas Lietu-
va-Latvija, Latvija-Baltkrievija, Latvija-Krievija
aktivi tātes, interesi izrāda gan dome, gan novada
iestādes. 

Janvāra mēnesī deputātiem bija iespēja iepazīties
ar Viļakas novada muzeja darbību. Muzeja vadītāja
Rita Gruševa prezentēja muzeja darbību. Viens no
secinājumiem tika izdarīts, ka esot muzeja ēkā,
deputāti neredzēja muzeja attīstības iespējas. Šobrīd
muzeja vadītāja sagatavo vairākus priekšlikumus
par ēkām, kur varētu muzejs atrasties, piesaistot
pārrobežu projektu finanšu līdzekļus.

Tāpat arī Krievijas un Lietuvas sadarbības
partneri piedāvā jaunus un jau esošo realizēto pro -
jektu aktivitāšu turpinājumu.»

Viens no ievērojamākiem pasākumiem novadā
ir Vientuļu robežkontroles punk ta darbība rekon -
struē tā kompleksā. Ar 8. februāri Vientuļu  robež-
kontroles punkts uzsācis  robežpār baudi rekonstruē -
tajā kompleksā. Rekonstruētajā robežšķērsošanas
vietā izbūvētas piecas kontroles joslas katrā virzienā,
galvenā kontroles ēka ar kontroles nojumēm un pa-
viljoniem, padziļinātās kontroles ēka, saimniecības
ēka, ceļi un laukumi u.c. nepieciešamā infra -
struktūra.Vientuļu robežkontroles punkts ir viens
no pirmajiem Latvijas robežkontroles punktiem,
kas strādā kopš 1990. gada.

Informāciju sagatavoja 
Terēzija Babāne Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas vadītāja sadarbībā 

ar pagastu pārvalžu vadītājiem

(Sākums 1. lpp.)
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Ak tu ALitāteS ViļAkAS NoVAdā

2015. gada 31.janvārī Preiļu novada kultūras centrā
norisinājās Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremo -
nija, kuru rīkoja biedrība «Asmu Latgalīts». Šogad pa -
sākuma rīkotāji bija  saņēmuši 35 pieteikumus par  fantas -
tiskiem cilvēkiem, kas aizvadītajā gadā ar savu mīles -
tību pret darbu sekmējuši Latgales reģiona izaugsmi. 

Balvas tika pasniegtas 7 nominācijās:
• Latgales gada labākais lauksaimnieks «Savas zemes

saimnieks»,
• Latgales gada aktīvākais jaunietis,
• Latgales gada ģimene,
• Latgales gada varonis,
• Latgales gada uzņēmējs «Par  ieguldī jumu Latgales

tautsaimniecības izaugsmē»,
• Latgales gada aktīvākais seniors,
• Latgales gada sirds cilvēks (cilvēks, kurš ar savu

darbu, personību vai piemēru iedvesmo citus).
Mūsu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

un pensionāru valdes lo cekļi nominācijai «Latgales gada
aktīvākais seniors» pieteica  enerģisko, dzīvespriecīgo un
mērķtiecīgo vadītāju Maiju Golubevu. Jau vienpadsmit
gadus Maija Golubeva ir Vi ļakas  pensionāru biedrības
valdes priekš sēdētāja, bet kopš novada dibināšanas arī
Viļakas novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja. 

Šajā laikā, pateicoties Mai jas kundzes uzņēmībai un
komunikācijas prasmēm, ir nodibināti cieši sakari ar Lat -
ga les pensionāru biedrības apvienību, Alūks nes, Madonas
un Pededzes pensionāru biedrībām. Noorganizēti X
Latgales senioru dziesmu un deju svētki Viļakā. Iedibinātas

senioru pasākumu tradīcijas – tiek svinēts Vecais Jau nais
gads, Masļeņica, Veco lau žu diena. Katru gadu tiek
rīkotas sportiskās aktivitā tes, seniori rosināti aktīvam
dzīvesveidam, ekskursijām pa Latviju un kaimiņvalstīm.
Visi pensionāru biedrības rīkotie pasāku mi ir aktīvi
apmeklēti, ikreiz piesaistīti dažādu kultūru un nacionalitāšu
māksli nieki. Pasākumu organizēšanas procesā vien mēr tiek
meklēti un atrasti sponsori un jauni sadarbības partneri,
spodrināts Viļa kas novada un biedrības tēls. 

Balvu pasniegšanas ceremonijā visus klātesošos
priecēja dziedošā Tihovsku ģimene, duets Inga un Nor -
munds, kā arī latgaliešu rokgrupa «Dabasu Durovys». 

Gribas teikt siltus paldies vārdus pasākuma organizē-
tājiem, žūrijai, kuras sastāvā bija Latgalē ievērojami un
godājami cil vēki. Īpaši gribas pateikties biedrībai «As mu
latgalīts» par sirsnīgo uzņemšanu un šī pasākuma ideju.
Ir patīkami apzināties, ka Latgalē notiek tik pārdomāti,
enerģētiski spēcīgi pasākumi, ka šodienas straujajā dzī -
ves ritmā tiek ievēroti un novērti aktī vākie, radošākie,
uzņēmīgākie un pašaizliedzīgākie Latgales cilvēki.

Viļakas novada domes Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes vadītāja  Ineses Circene 

un Kultūras metodiķe Inese Lāce

Latgales gada balvu nominācijā «Latgales gada aktīvākais seniors» 
iegūst Viļakas novada pensionāru valdes vadītāja Maija Golubeva

l Pašvaldības darba aktualitātes:

27. janvārī Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
bija Rēzeknes novada pašvaldībā uz Latgales plānošanas
reģiona organizēto tikšanos par Darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa
«Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām»
ietvaros īstenojamajiem projektiem Latgales reģionā un
Alūksnes novadā. Tikšanās laikā tika runāts par projektiem
un aktivitātēm, kuru ieviešana varētu sākties 2019. gadā.

1. februārī Viļakas kultūras namā uz kārtējo ikmē -
neša sapulci kopā sanāca Viļakas pilsētas iestāžu vadītāji,
kurā piedalījās Domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne
un Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Tamāra
Locāne. Z.Vancāne: «Tikšanas reizē kultūras nama vadī -
tāja Akvilina Jevstigņejeva  parādīja un pastāstīja  kādus
nelielus  remontdarbus ir paveikuši 2015.gadā.

Katrs  iestādes vadītājs pastāstīja par paveikto iepriek -
šējā mēnesī, un, kas darāms tuvākajā laikā, nedaudz pie -
skā rās arī problēmām, kuras būtu jārisina kopā ar domes
administrāciju  un speciālistiem.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja T.Locāne
sniedza informāciju par prasībām grāmatvedības dokumentu
kārtošanā (degvielas norakstīšana, pasākumu un prezentāciju
norakstīšanas akti, par autotransporta izmantošanas
kārtību utt.). Atbildēja uz uzdotajiem  jautājumiem.»

3. februārī Domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne
piedalījās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas
sanāksmē Rīgā. Sanāksmes darba kārtībā novadu izpil-
ddirektori tika iepazīstināti ar jautājumiem par meža ap-
saimniekošanas pakalpojumiem, Korupcijas novēršanas
un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam. LR
Valsts kontroles piektā revīzijas departamenta direktors
Edgars Korčagins klātesošajiem stāstīja par pašvaldību
kontroļu rezultātiem,  būtiskākajām kļūdām, ieteikumiem
darba uzlabošanai.

5. februārī Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
piedalījās Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
sēdē, kas notika Aglonas tautas namā. Sēdes darba kārtī -
bā tika izskatīti šādi jautājumi: par Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras un komercbanku aktivitātēm uz-
ņēmējdarbības attīstības veicināšanai Latgales reģionā;
par Latgales plānošanas reģiona Darba plāna 2016. ga -
dam projektu «Vienošanās ar VARAM par valsts budžeta
dotācijas izlietojumu» ietvaros; Latgales plānošanas re ģio -
na budžetu 2016. gadam; par Latgales pārstāvju deleģēšanu
Daugavas upju baseina konsultatīvajai padomei; par Lat -
gales pārstāvja deleģēšanu ESF projekta «Atbalsts sociā -
lajai uzņēmējdarbībai» Uzraudzības padomes sastāvā u.c.

10. februārī Viļakas novada domē viesojās Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk
tekstā – VARAM) Pašvaldību departamenta direktors
Aivars Draudiņš un Ministra padomnieks (pašvaldību sa-
darbības jautājumos) Jānis Eglīts.

Diskusijā par Valsts un pašvaldības vienoto klientu
ap kal pošanas centru (turpmāk tekstā – VPVKAC) pieda -
lījās kā viesi, tā arī centra vadītāja Valentīna Sokirka un
do mes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Tika diskutēts,
vai šāds klientu centrs ir nepieciešams novadam, tā iedzī-
votājiem; tika runāts, kā notiek centra darbība. VARAM
pārstāvji vēlējās noskaidrot par centra apmeklējumu –
cik un kādi iedzīvotāji izmanto piedāvātos pakalpojumus,
vai ar tiem ir apmierināti. 

VPVKAC vadītāja Valentīna Sokirka pastāstīja, ka no
2015. gada 1. decembra, kad klientu centrs uzsācis savu
dar bību, apkalpoti aptuveni 150 klienti. Apmeklētība die -
nā ir vidēji 5 cilvēki, taču ir dienas, kad atnāk 10 apmek -
lētāji. Protams, cilvēki ir dažādi – kāds ir laipns un sapro -
tošs, taču cits atnācis neapmierināts un dusmīgs. Valentīnai
Sokirkai ir liela pieredze klientu apkalpošanas sfērā, viņa
ir komunikabla, tāpēc atrod kopīgu valodu ar jebkuru
klientu. Tāpat palīdz atziņa, ka šajā darbā galvenais ir cil -
vēks, viss tiek darīts, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvali -
tāti, lai attīstītu Viļakas novada pašvaldības sniegto pa-
kalpojumu apjomu un kvalitāti. VPVKAC atvieglo cilvē -
ku ikdienu – tiek ietaupīts laiks, nauda, kā arī ir patīka māk
svarīgus jautājumus risināt kopā ar zināmu, kompetentu
cilvēku. Klientu centru apmeklē arī uzņēmēji, interesējoties
par savas darbības ietvaros esošajiem jautājumiem.

Katrs apmeklētājs tiek ierakstīts gan apmeklētāju žur -
nālā, gan tiek elektroniski uzskaitīts. Valentīna Sokirka
sniedz gan konsultācijas, gan pieņem iedzīvotāju iesnie -
gumus, kas tiek skenēti un augšupielādēti attiecīgā sistē -
mā, tādējādi nonākot nepieciešamajā iestādē. Viņa cenšas
visu veikt pareizi, kvalitatīvi, balstoties uz tiesiskajiem
aspektiem, laicīgi, jo katram iesniegumam ir savs izska -
tīšanas termiņš. Ar laiku viss padodas ātrāk un vieglāk.
VPVKAC darbiniekiem gan nav pilnvaru pieņemt lēmu -
mus, tāpēc atbildes saņemšana nav atkarīga no viņiem,
bet no iesnieguma saņēmēja. No centra darbinieka ir
atkarīgs, vai iesniegums tiks pareizi uzrakstīts un nosūtīts,
kas tieši ietekmē jautājuma risinājuma gaitu un tempu.
Lai novērstu kļūdas varbūtību un netērētu laiku kļūdu ri-
sināšanai, viss tiek rūpīgi darīts pirmajā reizē.

Centra vadītāja stāsta, ka visbiežāk tiek izmantoti
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Valsts ie-
ņēmumu dienesta piedāvātie pakalpojumi. Lauku atbalsta
dienests lūdza VPVKAC informēt iedzīvotājus par iz -
mai ņām, ka pieteikties platību maksājumiem šogad varēs
tikai elektroniski.

Pēc diskusijas tās dalībnieki apmeklēja VPVKAC ka-
binetu, tas ir mājīgs, gaišām mēbelēm, kas rada plašuma
sajūtu, kā arī telpā ir viss nepieciešamais – galds, skapis,
dators, printeris utt.

Atgādinām, ka Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošnas centrā iespējams sazināties ar šādām iestā-
dēm:

Lauku atbalsta dienests (no 2016. gada);
Nodarbinātības valsts aģentūra;
Uzņēmumu reģistrs;
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
Valsts ieņēmumu dienests;
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
Valsts zemes dienests;
Valsts darba inspekcija.

Viļakas novada domē ar izpilddirektori Zigrīdu Vancā -
ni tikās Nekustamo īpašumu vērtētājs. Tikšanās reizē tika
pārrunāts jautājums par dzīvojamo fondu Viļakas pilsētā
un pagastos. Z.Vancāne: «Viļakas novada pašvaldībai ir
diezgan liels dzīvojamais fonds gan Viļakas pilsētā, gan
pagastu teritorijās.

Dzīvokļiem, kuri tiek izīrēti iedzīvotājiem  ir nepie -
ciešams gan kapitālais, gan kosmētiskais remonts un
dažādi citi remontdarbi. Īres  maksa ir neliela no EUR
0,07-0,10 euro centi par vienu kvadrātmetru. Ir saprotams,
ka par šādām īres maksām pašvaldība dzīvokļus atremontēt
nevar un nevarēs.

Speciālistiem apmeklējot seminārus un tiekoties ar ne -
kus tamā īpašuma vērtētājiem, radās priekšlikums piedāvāt
iedzīvotājiem, kas izīrē dzīvokļus, tos atsavināt par bilan -
ces vērtību.

Šis jautājums tiks virzīts izskatīšanai Sociālo jautājumu
komitejai.»

11. februāra pēcpusdienā Domes priekšsēdētājs Ser -
gejs Maksimovs un izpilddirektore Zigrīda Vancāne ap -
meklēja novada iestādes, kuras iesniegušas papildiesniegu -
mus budžetam. 

18. februārī Viļakas novada domē notiks Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, Sociālo un
veselības jautājumu komitejas sēde, Saimniecisko jautā -
jumu komitejas sēde, Finanšu komitejas sēde un Tautsaim -
niecības jautājumu komitejas sēde. 

19. februārī Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
un Viļakas novada pensionāru biedrības valde piedalīsies
Biedrības «Latgales reģionālās pensionāru apvienības»
Padomes sēdē Rēzeknes novada domē. Darba kārtībā:
jau nākais likumā «Par valsts pensijām»; ziņojums par
Konsultatīvās senioru padomes darbu pie Labklājības
mi nistrijas; pieredzes stāsti u.c.

Foto Ruta Cibule
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daiļrunātāju konkurss
Pelēkajā 11.februāra rītā Viļakas pamatskolas telpās pulcējās

novada skolotāji un skolēni, lai piedalītos Skatuves runas
konkursa 1.kārtā. Skolēnu skatuves runas konkurss  ir pierādījums
tam, cik skaista, bagāta, derīga  un vajadzīga ir valoda. Skolēni
rādīja savu mākslu skatuviski runāt, izpaust sevi dzejas, prozas
rindās.  

Skolēnu skatuves runas konkursā piedalījās 13 skolēni no Viļakas
Valsts ģimnāzijas, Viļakas pamatskolas, Rekavas vidusskolas un
Žīguru pamatskolas. Skatuves runā skolēni tika vērtēti pa klašu
grupām:  1. klase, 2-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl., 10.-12.kl.

Uz skolēnu skatuves runas konkursa otro kārtu, kas notiks
25.februārī Rēzeknē, tika izvirzīti: Rolands Spridzāns, Džeisons Ko-
korevičs, Sabīne Maksimova, Samanta Martiņenko, Kristiāna
Kokoreviča, Žaklīna Orlovska, Mairis Urbāns, Katrīna Zaķe, Elīna
Zaķe.

Paldies skolēniem par dalību konkursā, skolotājiem un vecākiem
par atbalstu un ieguldīto darbu, Viļakas pamatskolas kolektīvam par
viesmīlīgajām telpām.

Lai veicas sevi pierādīt un parādīt Rēzeknē!
Teksts un foto G. Locāne

Ak tu ALitāteS ViļAkAS NoVAdā

«folkloras laipa» – ar šādu
nosaukumu 7. februārī izskanējis
pasākums Viļakas kultūras
namā,  kurā piedalījās Viļakas
novada folkloras kopas: «upī -
te», «rekavas dzintars», «Atzele»,
etnogrāfiskais ansamblis «Ab-
renīte»  un viesi no tālās uz -
bekistānas –  etniskās mūzikas
kvartets «oxus». koncerttūres
ietvaros kvartets «oxus» 8. feb-
ruārī Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijā tikās ar Latvijas
etnomuzikologiem, bet 9. feb-
ruārī, atzīmējot uzbeku dzejnie -
ka Ališera Navoi 575. ga dadienu,
uzstājās rīgā, kalnciema kvar-
tālā. No 10. februāra līdz 22. feb -
ruārim grupa «oxus» sniegs
vairākus koncertus igaunijā un
Somijā.

Grupa «Oxus» ir viena no Uz -
bekistānas etniskās mūzikas pār-
stāvēm, tādēļ koncertos izpilda
gan autentiskas dziesmas no kul-
turāli daudzveidīgiem valsts re-
ģioniem, gan plaša spektra ins-
trumentālu folkmūziku. Kvartetā
spēlē profesionāli mūziķi, kuri
var piedāvāt plašu Uzbekistānas
muzikālā mantojuma programmu.
Grupa un tās mūziķi pastāvīgi
piedalās dažādos festivālos, kon-
certos un mūzikas projektos, sa-
darbojoties ar māksliniekiem no
visas pasaules.  

Viļakas koncerta ietvaros viesi
ne tikai sniedza koncertu, bet arī
paši varēja baudīt latviešu folkloru
visos tās veidos. Pasākumu ieskan -
dināja etnogrāfiskais ansamblis
«Abrenīte», kas pārsteidza viesus
ar uzrunu uzbeku valodā. Kvarteta
«Oxus» no instrumentiem  izvili-
nātās skaņas aizveda kalnos, kur
varēja sajust gan liegu vēju, gan
karstumā vibrējošu gaisu, svel-
mainu sauli, un mirkļiem pazibēja

kāda vientuļnieka ēna aizas malā.
Saldsērīgā, meditatīvā mūzika no -
mierināja, bet neparastie, senie
mūzikas instrumenti pārsteidza ar
savu skaņu diapazonu un daudz-
veidību. Koncertu noslēdza fol-
kloras kopu muzikālie sveicieni
viesiem.

Pasākuma neoficiālajā daļā
uzbeki iepazinās ar latviešu tau-
tasdziesmām, dejām un rotaļām,
kā arī izbaudīja tradicionālos ēdie -
nus, ko bija sagatavojuši folklo -
ras kopu dalībnieki. Jautri dzie -

dot un dejojot, ātri paskrēja laiks,
vei dojās jaunas draudzības saites. 

Gribas pateikties Latvijas vēst-
niekam Uzbekistānā Edgaram Bon-
daram par finansiālo atbalstu  kon -
certa realizēšanā un sakaru di binā -
šanā ar ārvalstīm. Paldies Al dim
Prancānam un Viļakas kul tū ras na -
ma kolektīvam par sadarbību, kā
arī visiem amatier māks  las kolek-
tīviem, kas piedalījās pasākumā!

Izglītības kultūras un sporta
pārvaldes Kultūras metodiķe

Inese Lāce

«folkloras laipa» Viļakā    

Ar šo domu sirdī uz Atkalredzēšanās svētkiem – Žetonu vaka -
ru – Viļakas Valts ģimnāzijā ieradās ikviens skolas absol vents.
klusas čalas un smaidi, pavasarīgo ābeļziedu zaru rotājumi un
fotogrāfijas gaiteņos radīja siltu un gaišu noskaņojumu pasākuma
dalībniekiem. Svinīgs un satraukuma pilns 12.klases jauniešiem
bija žetona zīmes saņemšanas mirklis, ko ģimnāzijas direktore
S.Šaicāne dāvināja kā simbolisku laivu, kura jau pavisam drīz
savas buras cels pretī  dzīves vējiem. klātesošos sirsnīgi sveica
Viļakas novada domes priekšsēdētājs S.Maksimovs, bet 12.klasei
un audzinātājai G.Stepanovai dāvināja jautro autobusiņu, kurš
jau pavasarī viņus aizvizinās vēl neizzinātos plašumos. 

Ar smeldzi un klusuma brīdi klātesošie pieminēja direktori
I.Strapcāni, 2015. gada absolventu K.Meikališu un visus mūžībā
aizgājušos pedagogus, audzēkņus un tehniskos darbiniekus. 

Kā allaž sevi pieteica jubilejas gadu absolventi.  Īpašs ciemiņš pa-
sākumā bija M.Golubeva, kura skolu absolvēja 60 gadus atpakaļ.
Kuplā pulkā bija ieradušies 1966.gada Viļakas vidusskolas izlaidumnieki,
kuri dalījās atmiņās gan ar pašsacerētu dzejoli, gan foto video stāstu.
Līdz sirds dziļumiem aizkustināja V.Goldinovas izpildītā dziesma.
Arvien nenopietni jūtas 1986.gada absolventi, kuri vēlēja skolai pa-
nākumiem un uzvarām bagātu ceļu pretī rītdienai. Patīkami bija
satikties ar 20, 15, 10, 5 gadu skolas absolventiem un pašiem jaunā -
kajiem – pagājuša gada abiturientiem.

11.klases skolnieces dāvāja muzikālu sveicienu gan pasākuma
viesiem, gan 12.klases audzēkņiem.

Paši 12 – tie saskata sevī līdzību ar Boņuku no J.Klīdzēja romāna
«Cilvēka bērns», jo ar neviltotu prieku jūsmo par ikdienas sīkumiem,
mācās godīgi dzīvot, veidot savu pasaules uztveri, ieklausīties apkār -
tējo padomos, draugu ieteikumos. Vecātēva un Boņuka saruna atklāja
dažādu paaudžu skatījumu uz lietām mūsdienu pasaulē, atsauca
atmiņā jaunības piedzīvojumus. Tautu deja atklāja jauniešu attiecības,
puišu kvartets izdziedāja pirmās mīlestības izjūtas, bet skečā tika atai -
nota vecmātes gādība par mazdēlu. Uz skatuves atdzīvojās M.Džek -
sons, Visuma cilvēki. Skaļus aplausus izpelnījās celtnieka deja, bet
emocionāli saviļņoja bērna dzīves ceļš ēnu priekšnesumā. Pēc kopīg -
as divpadsmito dziesmas raisījās sarunas klasēs un balli kopā ar grupu
«Kamēr jauni» iedejoja 12.klase, izpildot Žetonu valsi.

Vienmēr skumji ir šķirties, tomēr mēs zinām, ka dzimtā skola pēc
gada atkal visus gaidīs ciemos.

Vasarā Viļakas Valsts ģimnāzija aicina uz jubilejas pasākumu
«Viļakas Valsts ģimnāzijai – 85, Viļakas pirmajai skolai – 150, Valsts
ģimnāzijām-20». Tiksimies 6.augustā plkst.18.00 ģimnāzijas zālē!

Direktora vietniece ārpusstundu darbā:
I. Lindenberga

«Kavēsimies atmiņās 
un krāsim jaunas!»

Vilakas novada_FEBRUARIS_2016_avize.qxd  15.02.2016  19:03  Page 4



5

Viïakas no vadâ

izGLītīBA

27. janvārī Viļakas Valsts
ģim nāzijas 8. klases skolēnu ko -
manda devās uz rīgas Valsts
3. ģimnāziju, lai piedalītos Valsts
ģimnāziju 8.klašu komandu sa-
censībās «Vecpilsētas kauss». 

Pasākumā piedalījās 12 Valsts
ģimnāziju komandas, galvenokārt
no Rīgas pilsētas un Vidzemes
reģiona. Mūsu komandu pārstāvēja
Elīna Martinova, Santa Jugane,
Krista Gavrilova, Sandis Leitens,
Kristiāns Šaicāns, Raivo Orlovskis.
Skolēni rādīja savu erudīciju ķī-
mijas, bioloģijas, matemātikas
un ģeogrāfijas darbnīcās, pusfinālā
izspēlēja interaktīvo spēli «Prāta
banka», un 3.kārtā visa komanda
kopā veica vienu radošu, praktiska
satura uzdevumu. 

Organizatoru sagatavotie  uz-
devumi bija daudzveidīgi un pār-
sniedza mācību priekšmetu pro-
grammu saturu, jo tas bija erudītu
konkurss, kur vajadzēja pielietot
loģisko, arī nestandarta domāša -
nu. Bija labi saplānota dienas

darba kārtība, norise, izvērtēšana
un apbalvošana. Skolēni izteikuši
viedokli par ieguvumiem no brau-
ciena.

elīna: «Ieguvām jaunu piere -
dzi, jaunus draugus, paplašinājām
zināšanas dabaszinātņu jomā, ie-
pazinām jaunas mācību metodes

– tas viss paplašina mūsu redzes-
loku.» 

Santa: «Braucot uz Rīgu, ap-
skatījām Vidzemes dabu ziemā
un piedzīvojām pozitīvas emocijas.» 

krista: «Iepazināmies ar Rī -
gas Valsts 3.ģimnāzijas plašajām
telpām, kļuvām drošāki un atvēr-

tāki, iepazināmies ar citu skolu
vienaudžiem.»

Uzvarētāju godā šogad vēl
nespējām tikt, bet vērtīgā pieredze
būs noderīga rezultātu uzlabošanai
citos konkursos. Visi dalībnieki
saņēma pasākuma organizatoru
sagatavotus pateicības rakstus un

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas atpa-
zīstamības suvenīrus. 

Pateicamies šoferim A. Šimke -
vičam par profesionālo un drošo
braucienu uz Rīgu un mājup.

Komandas līdzjutēja –
direktora vietn. izgl. jomā 

V. Medne

Pirmsskolas metodiskā ap-
vienība sadarbībā ar Viļakas
novada  izglītības, kultūras un
sporta pārvaldi organizēja me-
todisko dienu rekavas vidus-
skolā. 

Metodisko dienu atklāja Re-
kavas vidusskolas direktors Pēte -
ris Vancāns. Ievadrunā direktors
svei ca visus klātesošos  Rekavas
vidusskolā, stāstīja par aktualitā -
tēm vidusskolas darbā  un aicināja
ekskursijā pa skolu. Turpinājumā
pirmsskolas grupas bērni rādīja
priekšnesumu par pelītēm un run-
čukiem, kuri svinēja Ziemassvēt-
kus. 

Pēc neliela  koncerta  pirms sko -
las grupas skolotājas Elita Siliņa
un Vera Kuzmina, logopēde Nora
Sondore aicināja visus klāteso -

šos uz diskusiju par tēmām:
• Lasītprasmes un rakstītpras -

mes pamatu apguve pirmsskolā;
• Lasītprasmes un rakstītpras -

mes veiksmīgas apguves priekš-
nosacījumi, sastopamās problē-
mas.

Skolotājas dalījās pieredzē  par
lasītprasmes un rakstītprasmes ap -
guvi Rekavas vidusskolas pirms -
skolas grupā, kā arī  sniedza ieska -
tu par lasīšanai un rakstīšanai ne-
pieciešamajām prasmēm. 

Logopēde Nora Sondore dalī -
jās pieredzē,  stāstot par logopēda
dar bu ikdienā. Salīdzināja  logo -
pēda darbu Latvijā, Igaunijā un
Lietuvā. 

Sniedza nelielu ieskatu par
prasmēm, kuras ir jāapgūst, lai
sekmīgi varētu apgūt lasītpras mi

un rakstītprasmi. Metodiskās die -
nas noslēgumā  pirmsskolu peda-
gogi diskutēja par darbu ar pirm-
sskolas vecuma bērniem un no-
slēgumā nonāca pie kopīga seci-

nājuma –  pasauli nevar mainīt, ja
nemainies pats.

Paldies par viesmīlību un
laip no uzņemšanu Rekavas vidus -
sko las direktoram Pēterim Van-

cānam, pirmsskolas skolotājām
Elitai Siliņai un Verai Kuzminai,
logopēdei Norai Sondorei.

Pirmsskolas MA vadītāja 
Ilze Brokāne

Janvāra pēdējā sestdienā
re kavas vidusskolas absolventi
saritina savus dzīves ceļus, ta -
kas un stidziņas vienā lielā ka-
molā un dodas uz savu dzimto
pusi uz savas skolas Žetonu va-
karu, lai vēlreiz tiktos ar bērnību
un jaunību – satiktu sa vus bi -
ju šos klasesbiedrus un skolo -
tājus.

Šogad jubilejas izlaidumi bija
3., 8., 13., 18., 23., 28., 33., 38.,
43., 48., 53. un 58. Absolventi
bija ieradušies kuplā pulkā. No-
pietni un ar humoru ciemiņi
stāstīja par skolas gaitām, vēlēja
skolai pietiekamu skolēnu skaitu,
lai tā varētu pastāvēt vēl il gus ga   -
dus, skolēniem – nebaidīties mai -
nīties, būt rado šiem, dzīvot sati -
cībā, savukārt skolotājiem tika
vē lē ta veselība un izturība. Prie-
cājamies par dāvātajiem skaista -
jiem ziediem un īpašajām dāva -
nām – Lat vi jas laika fotogrāfiju,
kurā redzama skolas teritorija un
pasākums pie skolas, pastmar -
kām ar skolas žetonu u.c.

Pasākuma pirmajā daļā abitu-
rienti saņēma skolas simbolu –
žetonu. Žetons vienmēr atgādinās

par lielo darbu, kas ieguldīts šī
pasākuma tapšanā. Tradicionāli
12. klase gatavoja koncertu kā
vel tījumu  jubilejas izlaidumiem. 

Šogad koncertā bija daudz de -
ju. Romantisks un aizkustinošs
bija Žetonu vakara valsis (deju
skolo tā jas Diānas Astreiko horeo -
grāfija), aša un azartis ka – tau tu
deja, Elvijs un Valdis klātesoša -
jiem izdejo ja cittautu deju popū -
riju, veikli un nemanāmi mai not
tērpus un frizūras, meitenes kai-
miņtautas valo dā izdziedāja un
izdejoja humora pilnu stāstu par
to, kā tikušās ar pašu nelabo.

Īsts pārsteigums bija videostāsts
par skolas dzī vi, kur galveno lo -
mu spēlēja klases audzinātāja
Klav dija Ivļeva. Neticami, bet šo -
reiz viņa bija nokavējusi mācību
stundas sākumu par veselām 20
minūtēm, tāpēc lielā ātrumā, pār-
kāpjot visus ceļu satiksmes no-
teikumus, stūrēja skolas virzie-
nā…Pati skolotāja gan apgalvo,
ka 40 darba gadu laikā stundu
noka vējusi neesot ne reizi, arī
mašīnu nevadot. Izrādās, ka video
redzētās «šausmas» ir vien Lās -
mas nosapņotas.

Klausoties  populāro «Credo»
dziesmu «Neko nevar skaidri zi -
nāt» raibos džemperos tērpto zē -
nu izpildījumā, domās atgrieža -
mies astoņdesmitajos gados, at-
ceramies skolu tajos laikos…

Pasākuma noslēgumā 12. klase
teica paldies visiem, kuri palīdzēja

piepildīt viņu sapni par Žetonu
vaka ru. Skanēja skolas Žetonu
vakara himna «Silavas val sis», un
tad varēja sākties vakara roman-
tiskākā daļa.

Galvenais, ko gribas uzsvērt,
ir tas, ka ikviens, kurš skolā strā -
dā, mācās vai ir  mācījies pirms

di viem, pieciem, desmit vai piec-
desmit gadiem, ir atstājis te
nelielu daļu no sevis, un mēs visi
kopā tad arī esam REKAVAS
VIDUSSKOLA.

Rekavas vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā

Aina Keiša

Tu atmiņu gaismā vēl,  skola, tā pati. Mēs citi. Sen citi…

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu komanda – «Vecpilsētas kausa» dalībnieki

Viļakas novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu 
pie skolām pedagogi tiekas Metodiskajā dienā rekavas vidusskolā
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 Viļakas novada Svešvalodu
(angļu, krievu un vācu) un Lat -
viešu valodas metodiskās ap-
vienības skolotāji izbaudīja lie-
lisku braucienu uz Madonas
novada skolām, iegūstot jaunu
pieredzi, zināšanas un pozitīvas
emocijas.

Pirmā pieturas vieta bija gaišā,
skaistā un plašā jaunbūve – Ces-
vaines vidusskola, kuras vēsture
ir gan kā liela nelaime, gan kā
veiksmes stāsts. 2002. gada 5. de -
cembrī ugunsnelaime nopostīja
arhitektūras pieminekli – Cesvaines
pili, kurā notika mācību process.
Skolēni turpināja izglītošanos

divās maiņās 6 dažādās ēkās. Šis
periods skolas vēsturē bija ļoti
grūts.

2004. gadā tapa jaunās skolas
projekts, un no 2005. līdz 2007.
gadam notika jaunās skolas ēkas
celtniecība. 2007. gada 1. septembrī
tika atklāta jaunā skolas ēka pa-
matskolai un vidusskolai. Skolā,
kas būvēta vairāk nekā 500 skolē -
niem, pašlaik mācās 273 skolēni
no vairākiem pagastiem.                                                         

Direktora vietniece mācību
jo mā mūs laipni iepazīstināja ar
skolas darbību, tās vēsturi un tra-
dīcijām, kā arī izrādīja visas jau -
nās skolas ērtās telpas un gaišās,

ar modernām tehnoloģijām aprī-
kotās klases, kurās mācīties un
strādāt ir prieks gan skolēniem,
gan skolotājiem. Mūspuses sko-
lotājus pārsteidza jaunās ēkas plā -
nojuma praktiskums, kur katram
skolotājam pie mācību klases ir
sava maza darba telpa, kura ir
nodrošināta ar visu nepieciešamo:
darbagaldu, datoru, skapi doku-
mentiem un pat mazu atpūtas dī-
vāniņu. Nākamais objekts, kas iz -
raisīja sajūsmu, bija plašā, stiklotā
foajē ar zaļojošu oāzi vidū. No
skolas veiksmīgi sakombinētās krā -
su gammas un gaišuma izstaroja
neparasts mājīgums un omulība. 

Tālāk ceļš mūs veda uz Mado -
nas Valsts ģimnāziju, kura 2003.
gada 11. jūlijā izcīnīja Valsts ģim -
nāzijas statusu, reorganizējot Ma-
donas pilsētas ģimnāziju un iz-
veidojot 2 atsevišķas skolas: Ma-
donas Valsts ģimnāziju un Mado -
nas pilsētas 1.vidusskolu. 

Madonas Valsts ģimnāzijas
mērķi ir sagatavot intelektuālā,
praktiskā un ētiskā ziņā darba un
izglītības tirgū konkurētspējīgus,
Latvijas valstij uzticīgus jaunie -
šus, veidot izglītības vidi, kas no -
drošina valsts vispārējās vidējās
izglītības un valsts pamatizglītības
standartā noteikto mērķu sasnieg-
šanu, garantējot augstākas prasī -
bas izglītības kvalitātes nodroši-
nāšanā, lai absolventi būtu saga-
tavoti augstākās izglītības iegūšanai
Latvijā un ārvalstu augstskolās,
kā arī realizēt reģionālā metodis -
kā centra funkcijas. Ģimnāzija
realizē 5 izglītības programmas.

Tieši šajā dienā ģimnāzijā noti -
ka «Valodu diena» visiem Mado -
nas novada skolotājiem; tās ietva -
ros tika rādītas gan atklātās stun -
das, gan notika dalīšanās pieredzē
skolas metodiskajā darbā, meto-
diskās apvienības darbībā un ak-
tuālajā problēmā – kā piesaistīt un
motivēt skolēnus mācībām. Arī
mūsu skolotāji dalījās pieredzē
un iepazīstināja kolēģus ar sasnie -
gumiem mācību darbā, izmantojot
mūsdienīgas idejas un interaktīvās
tehnoloģijas. Pēc iedvesmojošā
pasākuma skolas parlamenta jau-
nieši iepazīstināja ar skolu- tās
šaurajām, bet mājīgām telpām. 

Interesanta šķita arī ģimnāzijas
ieviestā vienotā skolas forma –

tum ši zilā krāsā ar ģimnāzijas
sim boliku. Tā jānēsā mācību pro-
cesā ikdienā, lietišķos pasākumos,
pārstāvot ģimnāziju konkursos,
prezentācijās, mācību priekšmetu
olimpiādēs. Tas patiešām ir skolas
piederības simbols un vienotības
elements.

Pēc pasākuma Madonas sko-
lotāji mums bija sagatavojuši pār -
steigumu – ekskursiju pa Madonu,
tās modernās daudzfunkcionā  lās
halles apskati (tajā notiek arī ģim -
nāzijas sporta stundas), kā arī ie-
pazīstināja ar Madonas atpūtas
bāzi «Smeceres sils», ar kuru pa-
tiešām lepojas. Tajā ir ne tikai dis -
tanču slēpošana, biatlons, roller-
slēpošana, bet arī piedzīvojumu
parks ar trošu nobraucieniem,
BMX trase, orientēšanās poligons,
pludmales volejbola un strītbola
laukumi, sporta spēļu organizē -
šana, airsoft spēle, naktsmītnes,
ēdinā šana, telpas semināriem,  trei -
leru pieslēgums, telšu vietas, pik-
nika vieta, peldvieta, velosipēdu
noma, slēpošanas inventāra noma,
laukums sporta spēlēm, sauna.

Pēc plašās pasākumu program -
mas devāmies mājās ar gandarī-
jumu, jaunām idejām, ar pozitī -
vām emocijām piepildītas dienas
sajūtu. 

Paldies Madonas Valsts ģim-
nāzijai par jauko uzņemšanu! 

Pateicamies arī Izglītības, kul-
tūras un sporta  pārvaldei un šo-
ferim Mārtiņam par atbalstu brau-
ciena īstenošanā.

Svešvalodu MA vadītāja 
Līga Leitena

Valodu MA vadītāja 
Rasma Vilkaste

Mēs, Viļakas, rekavas un
Baltinavas jaunsargi instruktora
Valentīna keiša vadībā, devāmies
ekskursijā uz Valsts robežsardzes
Aviācijas pārvaldi Ludzā un ii
pasaules kara muzeju Ciblas
no vada Līdumniekos. 

Aviācijas pārvaldē priekšnie -
ka palīdze virsleitnante Vija Eni -
kova mūs laipni sagaidīja un sa -
vā stāstījumā iepazīstināja ar Valsts
Robežsardzes Aviācijas pār valdes
darbu, veicamajiem uzdevumiem
un pārvaldē dienošo robež sargu
ikdienu, kā arī ar pra sībām attie -
cībā uz topošajiem robežsargiem:
jāiegūst  vidusskolas izglītība ar
ne mazāk kā 5,6 bal lēm, ir jāprot

svešvalodas – krie vu valoda un,
it sevišķi angļu valoda, kura ir
darba valoda, veicot lidojumus
un lidaparātu apkopi. Īpaši liela
vērība tiek pievērsta kandidāta
fiziskajai sagatavotī bai. Dokumenti
jāiesniedz kādā no Valsts robež-
sardzes pārvaldēm, jāiegūst me-
dicīniskās komisijas atzinums un
var doties uz Valsts Robežsardzes
koledžu, kur, sek mī gi mācoties
un nokārtojot valsts pārbaudījumus,
pēc gada var kļūt par pilntiesīgu
robežsargu, tiesa, lai kļūtu par
pilotu, ir jāmācās vēl 2-3 gadi.
Par labu pilotu var kļūt tikai ar
laiku: dienējot, regulāri trenējoties
un veicot praktiskos lidojumus.Kā

pārsteigumu uzzinājām, ka Aviā-
cijas pārvaldē savulaik ir dienējušas
divas sievie tes – pilotes.

Ekskursijas turpinājumā no-
skatījāmies video, kur nofilmēta
robežsargu ikdiena, treniņi un sporta
sacensības, neviltotu intere si iz-
raisīja pilota ar 10 gadu pieredzi,
Sergeja, stāstījums par to, kādi ir
Aviācijas pārvaldes uzdevumi, ka
fiziskās sagatavotības pārbaudes
notiek regulāri, tas, ka apmācībās
tiek izspēlētas reālas dzīves situā -
cijas, piemēram, likumpārkāpēja
aizturēšana vai cilvēku  pūlī jāat -
pazīst un jāaiztur noziedznieks.

Pārvaldes robežsargiem jābūt
gataviem, ka jebkurā brīdī var

nāk ties pildīt dienesta uzdevumus.
Mums tika dota iespēja noklau -
sīties Aviācijas pārvaldes himnu,
kuras mūziku un vārdus ir sarak-
stījis kāds no pārvaldē dienoša -
jiem robežsargiem. 

Aviācijas pārvaldes angāros
varējām apskatīt helikopterus
AGUSTA, ar kuriem robežsargi do -
das lidojumos apsekot valsts ro-
bežu, aizturēt nelegālos imigrantus,
kontrabandistus. Robežsargu he-
likopteru aprīkojums ļauj meklēt
un glābt cilvēkus, dzēst uguns-
grēkus, transportēt slimniekus un
cietušos uz ārstniecības iestādēm.

No pilota Sergeja stāstītā uz-
zinājām atbildes uz visiem mūs
interesējošajiem jautājumiem par
helikoptera AGUSTA uzbūvi,
konstrukcijas īpatnībām, par pie-
redzi, piedaloties starptautiskajās
misijās Vidusjūras reģionā.

Ekskursijas noslēgumā devā-
mies uz II pasaules kara muzeju
Līdumniekos, kur apskatījām vie-
tējo iedzīvotāju un novadpētnie -
ku tuvākajā apkārtnē savāktās II
pasaules kara vēstures liecības,
sadzīves senlietas, kā arī ne tik
se nā padomju laika priekšmetus.

No gida Ērika stāstītā uzzinā-
jām, ka II pasaules kara laikā Lī-
dumnieku apkārtnē norisinājās
sma gas, tā sauktās Mozuļu kaujas,
kurās Latviešu leģiona karavīri uz
ilgu laiku apturēja Sarkanās ar mi -
jas virzīšanos uz priekšu. Apkārtnes
meži savulaik bija pilni ar II pa-
saules kara liecībām. Mums ļoti
patika, ka varējām ne vien apskatīt
eksponātus, bet arī tos paņemt

rokās, uzlaikot formas tērpus, uz -
ņemt selfijus. Patīkami pārsteidza
vietējo iedzīvotāju izdoma un
prasmes, kas ļāva pamestām kara
mantām rast jaunu pielietojumu
sadzīvē: tā tanka tor nis pārvērtās
par pirts krāsni, ķi vere – par ap -
jo  mīgu smeļamo kau su, un gāz -
mas kas futrālis – par bi šu dūmekli.
Ma nuprāt, ekskursija jaun sargiem
bija ļoti noderīga, jo mēs uzzinā -
jām daudzus jaunus, in teresantus
faktus par ierastām lie tām, kuras
cilvēki kādreiz ir izmantojuši,
kas ir bi ju šas neatņemamas Lat -
gales cilvēku sadzīves sastāvdaļas. 

Raksta noslēgumā gribam
teikt lielu paldies Valsts Robež-
sardzes Viļakas pārvaldes priekš-
nieka vietas izpildītājam pulkvež -
leitnantam Varim Pētersonam, pār -
valdes priekšnieka  palīdzei virs-
leitnantei Dainai Korņejevai, Lu-
dzas Aviācijas pārvaldes priekš-
nieka palīdzei virsleitnantei Vijai
Enikovai, pilotam Sergejam, pār-
valdes kolektīvam, novadpētnie -
kam un  Ludzas jaunsargu instruk -
toram Ivaram Novožilovam, kā
arī Alūksnes SIA «Sabiedriskais
autobuss» un  šoferim Ludim Bu -
kal deram par ieguldītajām pūlēm
ekskursijas norisē. Paldies sakām
arī Viļakas Valsts ģimnāzijas, Re -
kavas un Baltinavas vidusskolu
vadībai par atbalstu ekskursijas
organizēšanas procesā, kā arī
SIA «SendaDz» kolektīvam par
garšīgajām pusdienām. 

Viļakas novada Rekavas 
vidusskolas jaunsardze, 9. klases

skolniece Lāsma Mežale

Jaunsargu ekskursija «uz spārniem»!

Viļakas novada Svešvalodu un Latviešu valodas metodiskās apvienības
skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas novada skolām

Mācību procesā nodibini draudzību, piesakies komandās,  iemācies sadarboties. Sadarbības
kultūra dod ne vien lielāku  iespēju radīt ko jaunu, bet arī dalīšanos uzvaras priekā. Tas, kurš pārtrauc
mācīties, kļūst vecs – vienalga, vai viņam ir divdesmit vai astoņdesmit gadu. 

Henrijs fords
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izGLītīBA

Pēc ģimenēs nosvinētajiem
ziemassvētkiem un sagaidīta
jaunā gada janvārī uzsākās ot -
rais mācību pusgads ar saviem
darbiem un saviem priekiem. 

Zīmētājiem gads iesākās ar
multfilmu skatīšanos, lai noteiktu
savu mīļāko filmu un tad šīs fil -
mas iespaidos veidotu zīmējumu.
Tapušie darbi tika nosūtīti Tatjanas
dienai veltītajam konkursam. Par
laureātiem kļuva: Madara Kļaviņa,
iegūstot diplomu par kontrastainu
un kolorītu risinājumu, kurai ie-
patikās multfilma «Ābolu maiss»,
bet Māra Circene, Ratha Šaškova

un Rebeka Anžela Šaškova ieguva
diplomus par poētisku un lirisku
darba izpildījumu. Māsas Rebeka
un Ratha iemīlējušas Mašu no
multfilmas «Maša un lācis», bet
Mārai simpātisks šķita Vinnijs
Pūks. Tradicionāli skolas zīmētāji
savu varēšanu un zīmētprasmi iz -
mēģināja arī konkursā Lidice
2016, kura šī gada tēma ir sko la,
skolas dzīve un viss, kas ar to sa-
istīts. Nav izpalikuši arī rezul tāti,
trīs skolēni ieguva atzinību un ie-
spēju startēt ar saviem dar biem
Čehijā. Tie ir: Laine Mežale ar
darbu «Mēs pirmsskolas gru -

piņā», Madara Kļaviņa ar darbu
«Mans mīļākais mācību priekš -
mets – māksla» un Domeniks Sli -
šāns ar darbu «Ceļš uz skolu-
bērnības un pasaku zemi». 

Tradicionāli janvārī notiek arī
karnevāls, kad dalībniekiem bija
jāierodas pie Rūķu vectētiņa un
Rūķu vecmāmiņas, un Vilka uz
ģimenes svētkiem. Kopīgi tika
iets rotaļās, minētas mīklas un
dziedāts.

Mūsu skola atšķiras no citām
skolām ar to, ka jau daudzu gadu
garumā reizi mēnesī skolā notiek
Svētā Mise un skolēniem ir
iespēja pieņemt Grēksūdzes Sa-
kramentu. Priesteris Staņislavs
Prikulis ir vienmēr gaidīts cie -
miņš, jo priesteris gan kopīgi lū -
dzas ar mums, gan aprunājas par
mācībām, dzīvi. Īpaši iemīlē juši
priesteri ir pirmsskolas grupiņa,
jo viņš prot atrast kopīgu valodu
ar ikvienu bērnu. Paldies pries -
terim Staņislavam par iespēju
lūgties un iespēju meklēt ceļu pie
Dieva!

Protams neizpalika kaut arī
īslaicīga, tomēr ziemas prieku iz-
baudīšana, slēpojot un slidojot
skolotājas Ligitas vadībā.

Skolotāja Sandra Bukša

Pasākumu kaleidoskops upītes pamatskolā

3. februārī, atsaucoties uz
Latvijas uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmijas lielisko
piedāvājumu, 7 Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolēni – projekta
«esi līderis» dalībnieki bez-
maksas izspēlēja pasaulslaveno
pasaulē pārdotāko darbu autora
roberta t. kijosaki finanšu
spēli «Cashflow». 

Spēli vadīja profesionāls spēles
vadītājs Toms Vītols. Viņš izskai -
droja spēles gaitu, interesanti, aiz -
raujoši vadīja spēli un palīdzēja
izprast sarežģītākos aprakstus un
terminus angļu valodā. Ar šādas

spēles palīdzību iespējams ātri
apgūt naudas pamatus mūsdienu
finansiālajā pasaulē, labāk izprast
naudas nozīmi, kā arī plānot sa -
vas finanses. Jaunieši aizrautīgi
darbojās vairāk nekā 4 stundas,
ieguva jaunu pieredzi, zināšanas
un pozitīvas emocijas. Spēlē uz-
varēja Megija Bordāne, Anastasija
Sediha un Evija Kravale.

Viļakas ģimnāzisti projektā
darbojas tikai kopš novembra.
Projekts paredzēts jauniešiem,
kuri gatavi ieguldīt savu laiku un
enerģiju personīgajā izaugsmē,
jo papildu ikdienas mācību dar -

bam un programmas teorētisko
priekšmetu apguvei, tiek rīkoti
dažādi izzinoši un pieredzi bagā-
tinoši pasākumi, konkursi, lekcijas
un semināri:

• 24. novembrī Viļakas Valsts
ģimnāzijā 7.–12. klašu skolēni
tikās ar projekta dibinātāju, uz-
ņēmēju Jāni Stabiņu un klausījās
lekciju «Kā kļūt veiksmīgam»;

• decembrī gatavojāmies da-
lībai konkursā «Pašmāju produkts
Latvijas simtgadei», tikāmies ar
speciālisti tūrisma jautājumos
Lindu Bisenieci-Mieriņu sarunā
par tūristu piesaistīšanu un par
reklāmas veidošanu. Lai izstrādātu
savu iecerēto produktu Viļakai
un Latvijai, skolēni Laila, Kristaps
un skolotāja Aija Leitena devās
uz Upīti un Ligitas Spridzānes
vadībā mācījās aust celaines.
Konkursā ar saviem darbiem pie-
dalījās Laila Milakne un Kristaps
Dortāns, Megija Bordāne un
Anastasija Sediha;

• 29. februārī gatavojamies
dalībai biznesa spēļu konkursā
«Ceļš uz bagātību», kas notiks
Rēzeknē Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centrā «Zeimuļs».
Lai veicas!

Viļakas Valsts ģimnāzijas
skolotāja Aija Leitena

Viļakas Valsts ģimnāzijas līderi
piedalās aizraujošā finanšu spēlē 

rekavas vidusskolas 5. – 8. klašu
izglītošanās Vidzemē

kārtējo reizi apstiprinājās teiciens: «trīs lietas – labas lietas»,
jo ekskursijā gribējām braukt jau oktobrī, pēc tam – februāra
sākumā, līdz beidzot 10. februārī, izsvītrojot sapni par «Žagar -
kalnu», devāmies ceļā.

Mūsu pirmais pieturas punkts – Lizums, kur tiek ražotas konfek -
tes «gotiņa», pārsvarā izmantojot roku darbu. Mūs sagaidīja gide
Sanita, kura izstāstīja, ka dienā šeit tiek saražota tonna «gotiņu»,
izlietojot aptuveni 12 tonnas piena. Uzzinājām, ka viena strādniece
dienā ietin vidēji 60 kg konfekšu, bet ātrākā – līdz pat 100 kg dienā.
Tā, ietērpti speciālajā darba apģērbā, devāmies uz ražošanas cehu un
sākām strādāt. Lai gan nevienam neizdevās pārspēt ātrāko ietinēju,
tomēr viens otrs iepildīja 2 iedalītos maisiņus. Iegādājušies saldumus
līdzņemšanai un saņēmuši «gotiņu» ciemakukuli, devāmies tālāk.

Nonācām Rubenē, kur varēja izskrieties, izšūpoties, griezties
karuselī un apskatīties BMX trasi.

Tālāk devāmies uz Daibes ZAAO. Lai gan šos burtus visi
vairakkārt ir redzējuši uz atkritumu konteineriem, tomēr neviens pre -
cīzi nevarēja pateikt, ko tad īsti tie nozīmē. Izrādījās, ka tā ir Ziemeļ -
vidze mes atkritumu apsaimniekošanas organizācija, un šāds nosaukums
ir no 2012. gada. Noklausoties izglītojošo lekciju un vēro jot
prezentāciju, uzzinājām, kā pareizi šķirot atkritumus. Piemēram,
konteineros stiklam nedrīkst mest logu, durvju, automašīnu, pakešlo -
gu stiklu, spoguļus, traukus un keramiku. Konteineros papīram ne -
drīkst mest papīra dvieļus, salvetes, čipsu pakas, saldējuma papīrus
un fotopapīrus. Uzzinājām, ka cilvēks gadā vidēji rada 350 kg at -
kritumu. Ejot pa poligona teritoriju, uzzinājām, ka tās kopējā platība
ir 12,96 ha, kas sadalīta 4 krātuvēs. Pašreiz atkritumu noglabāšana
notiek pirmajā krātuvē, kuras platība ir 3,16 ha. Vērojām, kā notiek
darbs atkritumu šķirošanas līnijā: strādnieki ar rokām no slīdošās len -
tes šķiro atkritumus pēc to sastāvdaļām. Pēc tam tos nodod pārstrā dei,
sapresētu pakās: papīru, kartonu, PET pudeles, polietilēna plēves,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumu, konservu
kārbas u.c. Atkritumi, kas otrreiz nav izmantojami, tiek noglabāti atkri -
tumu krātuvē un pārklāti ar kompostu. Ne visai patīkamu aromātu sa -
ju tām, tuvojoties infiltrāta baseinam, kurā tiek savākti visi nokrišņi,
kas izsūcas cauri noglabāto atkritumu slānim, un pēc tam tiek attīrīti.
Saņēmām sertifikātu par piedalīšanos bērnu un jauniešu vides izglī -
tības programmā «Atkritumu apsaimniekošanas veidi». Ar apņemšanos
turpmāk šķirot atkritumus un nepiesārņot vidi devāmies uz Cēsīm.

Z(in)oo – mācību procesa iedvesmojošs partneris ikvienam. Šeit katrs
varēja secināt, vai viņam piemīt unikāls un neatkārtojams potenciāls.
To varēja atklāt, rosinot dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli
un tehnoloģijām. Katrs varēja izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pār -
baudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitā -
ciju šūpolēs, izprast berzi, braucot ar neparastiem kartingiem, redzēt
skaņu, veidot zobratu pārnesumus, redzēt zibeni un vēl daudz ko citu.
Tā kā centra darba laiks ir līdz 17:00, tad bija vien jādodas projām,
lai gan daži vēl gribēja «padedzināt» kalorijas, braucot ar velosipēdu.

Arī man bija iespēja izlasīt dažas interesantas atziņas: «Pašam
sevi nav iespējams sakutināt. Pats spēcīgākais cilvēka organismā ir
mēle. Sievietes gandrīz gadu pavada, domājot, ko vilkt mugurā. Tikai
2% pasaules iedzīvotāju ir blondi. Dzīves laikā cilvēks apēd tik
daudz barības, cik sver 6 ziloņi.» Visvairāk mani pārsteidza tas, ka
kilogramā citronu ir vairāk cukura nekā kilogramā zemeņu.

Diena pagāja nemanot. Domāju, katrs no šīs ekskursijas guva sev
kaut ko noderīgu.

Paldies šoferim Francim par mūsu vizināšu un ZAAO par finansējumu!
Aina Cibule, 5. klases audzinātāja
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3. februārī Viļakas sociālās
aprūpes centra darbinieki pa-
pildināja un atsvaidzināja savas
zināšanas apmācību seminārā
«ādas fizioloģija, higiēna, aprū -
pe, kopšanas īpatnības inkon -
tinentiem pacientiem». Seminā -
ru vadīja teNA SCA Hygiene
Pro ducts SiA pārstāve kristīne
ČAkStiŅA. 

Pārstāve klātesošos iepazīsti -
nāja ar TENA SCA Hygiene Pro-
ducts SIA produkciju un uzņēmu -
ma vīziju: «TENA zīmols tiek
ražots zviedru uzņēmumā SCA.
Uzņēmumu SCA vēl var atpazīt
tirgū pēc tādiem zināmiem zīmo-
liem kā TORK, ZEWA, Libero
un Libresse. 1929. gadā  Zvied -
rijā SCA dibināja Ivars Krīgers
(Ivar Kreuger). 

Pašreiz uzņēmumā strādā ap-
tuveni 51 000 cilvēku 40 valstīs.
SCA ir apņēmušies attīstīt TENA
izstrādājumus un pakalpojumus,
kas samazina nesaturēšanas ietek -
mi uz cilvēku ikdienas dzīvi un
uz labo dzīves kvalitāti. To darot,
tiek atzītas daudzas emocionālās
problēmas, kas ir saistītas ar kon-
krēto slimību.

Ikviena lieta, kas tiek īstenota,
ir vērsta uz cilvēku dzīves kvalitātes
uzlabošanu, izmantojot TENAS
izstrādājumus un pakalpojumus.
Sadarbībā ar aprūpes centriem un
slimnīcām TENA nepārtraukti īs -
teno izpētes programmas. Tas
nodrošina labāku izpratni par ne-
saturēšanas aprūpes ietekmi uz
cilvēkiem, aprūpētājiem, veselības
profesionāļiem, institūcijām un
veselības aprūpes likumdevējiem.»

Semināra gaitā Viļakas sociālās
aprūpes centra aprūpētājas dalījās
pieredzē par savu darbu, uzdeva
jautājumus, risināja dažādas klientu
aprūpes problēmas par to, kā uz-
labot aprūpi gados veciem cilvē-
kiem, kas vecuma un funkcionālo
traucējumu dēļ nespēj sevi pienācīgi
apkalpot. Īpaša uzmanība tika vel -
tīta gulošiem klientiem, jo ikviens,
kurš smagas traumas vai slimības
rezultātā atrodas uz gul tas, ir
pelnījis saņemt cilvēkam cienīgu
aprūpi. Gulošam klientam papildu
ar nesaturēšanu saistītajām kom-
plikācijām var rasties izgulējumi.
Lai izvairītos no ādas infekcijām,
nepieciešama rūpīga ādas aprūpe. 

Ir situācijas, kad nav iespējams
nogādāt gulošu klientu uz dušu.
Kā viens no risinājumiem, kurš

arī tika apskatīts semināra laikā,
ir speciāli ādas kopšanas līdzekļi,
kuri pilnībā nodrošina klienta hi-
giēnu. 

TENA pārstāve K.ČAKSTIŅA
piedāvāja veselu rindu ādas kop-
šanas līdzekļu, kuri ir augstas kva -
litātes un uztur drošu klientu ādas
ph līmeni. Pie tiem pieskaitāmi:
kvalitatīvās autiņbiksītes, mitrās
salvetes, mazgājošie krēmi, barojo -
šie un dziedinošie krēmi, paladziņi
un citas aprūpei noderī gas lietas. 

TENA pārstāve Kristīne sniedza
detalizētu un izsmeļošu informā -
ciju par ādas fizioloģiju, higiēnu,
tās aprūpi tik pārliecinoši, ka klā-
tesošie uzdrošinājās apjautāties
pārstāvei par to, no kurienes Kris -
tīnei ir tik bagāta pieredze. TENA
pārstāve pastāstīja par savu gūto
pieredzi: 

«Esmu klientu menedžere in-
kontinences pacientu aprūpē kopš
2015. gada aprīļa. Pēc profesijas
esmu medicīnas māsa; pirms tam
esmu strādajusi  farmācijas uzņe-
mumā SIA «Merck Serono», Rī -
gas neatliekamās palīdzības stacijā;
RAKUS «Gaiļezers» kardioloģijas

nodaļā, PKUS «Stradiņi» uzņem -
šanas nodaļā.

Pēc darba pieredzes var redzēt
– vienmēr esmu vēlējusies un strā -
dājusi ciešā saistība ar cilvēkiem;
man patīk palīdzēt cilvēkiem!

Kāpēc esmu izvēlējusies strā -
dāt šajā jomā – tāpēc, ka ir dota
iespēja palīdzēt cilvēkiem, kuriem
tas ir nepieciešams tūlīt; redzēt
un sajust abpusējas sadarbības
re zultātu – prieku, pateicību, gan-
darījumu; sniegt citiem pozitīvas
emocijas grūtajos brīžos!»

Semināra noslēgumā dalībnie -
ki saņēma atbilstošu dokumentu
par apmācību noklausīšanos. Ap-
mācības deva noderīgu informā -
ciju, ko aprūpētājas pielietos ikdie -
nā. Gūtā pieredze, zināšanas un
jaunas iemaņas noteikti tiks iz-
mantotas sociālās aprūpes darbā.

Sirsnīgi pateicamies TENA SCA
Hygiene Products SIA pārstāvei
Kristīne ČAKSTIŅAI par lietde -
rīgu informāciju un iespēju testēt
TE NA produkciju. 

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra sociālā 

aprūpētāja Ņina Leišavniece

AktuALitāteS ViļAkAS SoCiāLAJā APrūPeS CeNtrā

2015. gada nogale un 2016.
gada sākums Viļakas sociālās
aprūpes centrā ir atzīmējami
ar to, ka joprojām tiek turpināti
remonti iemītnieku istabiņās,
rūpējoties par mūsu klientu lab -
klājību. 

2016.gadā plānots kopskaitā
izremontēt 5 istabiņas, 1., 2. stā -
va koridorus un virtuves bloku.

Izremontētās istabiņas, kurās
kādreiz bija izbūvētas malkas krās -
nis, tika demontētas. Uz tā rēķina
istabiņas ir kļuvušas mūsdienīgā -
kas, gaišākas un plašākas.

Aprūpes centra kolektīvs sa-
darbībā ar Viļakas novada domes
darbinieku-celtnieku Daini Vēveru
ir īstenojuši ne vienu vien projektu
par toņu, krāsu, apgaismojuma
izvēli un īstenošanu. Sirsnīgs ko-
lektīvais paldies Dainim!

Pavisam drīz 2 atjaunotas is-
tabiņas sagaidīs savus iemītnie -
kus, kuri, cerams, ātri tajās iedzī-
vosies un būs apmierināti.

Dzīves kvalitātes vitāli svarīgie
faktori – siltums, uzturs un ko -
muni kā cija ir tie, bez kuriem cil -
vēka dzī ve sociumā nav iedomā-
jama. 

Viļakas sociālās aprūpes cent -
ra kolektīvs sadarbībā ar Viļa kas
novada domi, rūpējoties par mūsu
novada senioriem, ar vien izvirza
stratēģiskus projek tus, lai klienti,
dzīvojot aprūpes centrā, justos
kā mājās.

Viļakas novada dome 2016. ga -
du ir noteikusi kā prioritāru tieši
sociālajā jomā.

Teksts, foto: Viļakas sociālās 
aprūpes centra vadītāja 

Ilze Šaicāne 

Viļakas sociālās aprūpes centra
iemītnieku istabiņu pārvērtības

Viļakas sociālās aprūpes centrā
aprūpētājām tena apmācības

Sarkanā Pērtiķa gada sagaidīšana
Viļakas sociālās aprūpes centrā

te nu tas ir – kustīgs, viltīgs, ugunīgs! katrs šogad dabūs ga na
daudz uguns, lai jaunajā gadā visu devīze būtu – Augstāk, tālāk,
ātrāk! un, protams, labāk! uz labāku un krāsaināku dzīvi vedīs
mūs ugunīgais Pērtiķis un atliek vien noskaidrot, pa kādiem
ceļiem un celiņiem. Lai nenomaldītos, jāseko zīmēm. tādas zīmes
ir krāsaini baloni un ja labi ieskatās, tad atbilstoši horoskopam
tajos var atrast savu krāsu.

Lai iedrošinātu un no-
skaņotos ceļam jaunajā

Sarkanā Pērtiķa ga dā,
aprūpes centra iemīt-
nieka Pētera Podmo-
šina rokās sāka ska -
nēt garmoška, un tel -
pu piepildīja melo-
diska gaisa plūsma.
Mūzikas instru menta
plēšām izplešoties un
saspiežoties, tā radī -

ja īpašu skaņu, kas ie-
svārstīja vissmalkākās

dvēseles stīgas un aicināja uz deju. Garmoškas skaņu plūdumā
aprūpes centra iemītnieks Nikolajs Aleksejevs nodejo Jaungada svēt -
ku deju. 

Kad rituāldeja bija nodejota, galdā tika likta aromātiska kume līšu
tēja, smalki cepumi un krāsainas konfektes.

Sociālā aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne izskaidroja horoskopu
nozīmi un atklāja, ka starp klātesošajiem ir divi Pērtiķa gadā dzi -
mušie. Tie ir muzicējošais Pēteris Podmošins un dejojošais Nikolajs
Aleksejevs. Viņiem šis gads solās būt īpaši laimīgs.

Turpinājumā no vaska tika lietas laimes. Šo atbildīgo «laimīšu»
liešanas norisi vadīja Ilze. Nikolajam, kā jau Pērtiķa gadā dzimušajam,
paveicās izliet vaska figūriņu, kura simbolizē gan degunradža spēku
un spītību, gan buldoga tvērienu. Antijai paveicās radīt mutes bajāru
tītaru. Elizabete izlēja meiteni uz vaļa. Dzintaram tika nāriņa, bet
Pēterim – pūķis, īsts ķīniešu simbols. Savukārt mūsu Annai laimējās
dabūt tauri, kas skanēs eņģeļu balsī. Ņinai trāpījās kamielis, bet
Anitai – sikspārnis.

Austrumu tradīcija saka, ka, Jaunajam gadam sākoties, kārtīgi jāiz -
vēdina māja. Jāatver visi logi un durvis! Jāielaiž jauna enerģija. Šo jauno
enerģiju mēs ielaižam ar savas dvēseles mājas vēdināšanu. Ar atvēr -
tas Sirds Mīlestību vienam pret otru, pret līdzcilvēkiem un pasauli. 

Vērojot laimīšu liešanu un kustību krāsaino balonu rotaļās, radās
skaidrs atzinums – Viļakas sociālās aprūpes centra iemītniekiem un
darbiniekiem šis gads būs veiksmīgs un laimīgs. 

Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Marija Kausa 
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AktuALitāteS SoCiāLAJāS APrūPeS MāJāS

Jau otro gadu Šķilbēnu sociā -
lās aprūpes mājas (turpmāk –
Šķilbēnu SAM) kolek tīvs Veco-
Jauno gadu sagaida kopā ar
krievu dziesmu ansambli «Su -
daruška» Svetlanas krasnokuts -
kas vadībā.

Ansambļa «Sudaruška» dalīb -
nieces sniedza skanīgu koncertu,
sveicot Šķilbēnu SAM kolektīvu
Jaunajā 2016. gadā ar jautrām
dziesmām, lasot apsveikuma dze-
joļus un sirsnīgus novēlējumus.
Šķilbēnu SAM kolektīvs tika pa-
tīkami pārsteigts, jo kolektīva
dar bā kopā ar godājamā vecuma
dalībniekiem piedalās arī jaunas
sievietes. 

Vadītāja Svetlana lepni stāstīja,
ka ansambļa pamatsastāvs ne-
mainās jau daudzus gadus un ko-
lektīva dalībnieki ar lielu entu-
ziasmu un atbildību apmeklē kat -
ru mēģinājumu, piemēram, dzie-

dātāja Ņina Dubrova divas reizes
nedēļā brauc uz mēģinājumiem
no Balviem. 

Krievu dziesmu ansamblis
«Sudaruška» izpilda kā krievu, tā
arī latviešu tautas dziesmas. Šoreiz
ciemiņi dziedāja tautas dziesmu

arī latgaļu valodā «Auga, auga
rūžeņa». 

Koncerta noslēgumā iemīt -
nieks Pēteris Pužulis palūdza no-
dziedāt dziesmu «Katjuša», savu -
kārt Viktors Soldatenkovs atcerē -
jās dziesmu «Čubčik» un nodzie-

dāja līdzi vienu pantiņu. Iemītnieki
vienojās ar ciemiņiem, ka sastādīs
dziesmu sarakstu un nākamajā
tikšanas reizē dziedās kopā.

Šķilbēnu SAM kolektīvs pa-
teicās krievu dziesmu ansamblim
par optimismu un mīlestību pret

dzīvi, par emocionālo atbalstu un
labu garastāvokli, par labiem vār-
diem un sirsnīgiem novēlēju-
miem!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas sociālā

darbiniece Kristīna Pumpa

Vecā-Jaunā gada sagaidīšana Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

Pēc latviešu tautas ticējumiem,
2. februārī svinama Sve ču diena.
tautā šo dienu mēdz saukt da-
žādi – ziemas Māra, Svecaine,
Groninica, Grabenīca, Vēja un
Govju diena. Sveču dienas no -
zīmi skaidro vienkārši: tas ir
ziemas vidus, kad vēlams stipri
smieties, lai būtu jautrs un labs
gads.

Sveču dienā Viļakas sociālās
aprūpes centra (VSAC) iemītnieces
kopā ar darbiniecēm pulcējās, lai
kopā darbotos radošā procesā –
līksmotu, tītu un lietu sveces, kā
arī pareģotu laiku. 

Gaismas avotus dalībnieki ga-
tavoja no bišu vaska un parafīna.
Pirmā tika izveidota svece no bi -
šu vaska, to tinot. Tas ir visvieg-
lākais un ātrākais veids, kā saga-
tavot sveci. 

Šādu sveču izgatavošanai va-
jadzīgas tikai bišu vaska plāksnes
un sveču dakts (kokvilnas diegs,
kuru izmanto kā sveces degli),

ko Viļakas sociālās aprūpes cent -
ra iemītniekiem sagādāja lab -
dari. 

Vaska plāksnes tika sagrieztas
dažādos garumos un platumos,
tajā – ievietota dakts, un plāksne
satīta rullī. Ļoti svarīgi ir vaska
plāksnē nofiksēt dakti. Ar siltiem
pirkstiem vaska plāksne ļaujas
un istabas temperatūrā tas izdodas
viegli. Kad sveces lēnām tika sa -
tītas rullīšos, tās tika novietotas
vienkopus un iedegtas. Telpā ma-
nāmi izplatījās maiga un kārdino -
ša medus smarža. Rokas kļuva
mai gas un vieglas, jo tajās ielija
ener ģija, par kuru jāpateicas čak-
lajām bitēm. 

Pārsteigums par tik ātru sveču
tīšanu bija gan iemītniecēm, gan
darbiniecēm, jo, kā atklājās, bišu
veikali pie mums ir retums, tam -
dēļ ziņas par sveču gatavošanu no
šīm vaska plāksnēm reti kuram
no klātesošajiem bija pieejamas. 

Jauki, ka šādā veidā pie sve -

cēm svētkiem vai skaistai dāvanai
var tikt dažu minūšu laikā. Šis
sveču gatavošanas veids ļoti aiz -
rāva klātesošos un, turpinot sveču
izgatavošanu, ķērāmies pie nāka -
mā posma – sveču liešanas.

Pirms tam tika sagatavots pa-
rafīns, dakts, sveču stikla trauciņi,
kaltētie peoniju, rožu, jasmīna
ziediņi, vaska krītiņi. Stikla trau-
ciņos saliktie sausie ziediņi un to
lapiņas kopā veidoja kompozīciju.
Pa vidu katram trauciņam tika ie-
vietota dakts. Pēc tā tika uzliets
izkausēts parafīns, un katra zied-
lapiņa it kā sastinga, apņemta ar
maigu siltumu. Sacietējot parafī-
nam, sveces ieguva jaunu izskatu,
kurš iepriecināja čaklos darinātā-
jus.

Sveču tīšanas un liešanas pro-
cesa gaitā atklājās jauni talanti,
kuri papildināja šo jauko nodarbi
ar lieliskām idejām – veidot aro -
mātsveces, krāsainās, ar rakstu,
ar sieviešu un vīriešu vārdiem –
paturot prātā galveno nosacījumu,
darīt to ar līksmu prātu!

Kā jau jebkuŗās citās zīmīgās
dienās, arī Sveču dienā tiek vēroti
laikapstākļi, tie ir svarīgi gan tā -
lākas ziemas, gan vasaras laika,
gan ražas pareģošanā. Latviešu
tautas ticējumi vēsta:

«Ja diena ir skaidra un saulai -
na, būs vēl daudz sniega, bet, ja
sil ta, – gaidāms agrs pavasaris.

Saulainam pļaujas un rudzu
ziedu laikam pietiek ar pavisam
drusciņ saules – tik, lai zirgu var
apseglot.

Ja pil pažobeles, tad sagaidāms
jauks pavasaris, bet, ja salst, tad
uz siltu pavasari cerība vāja.

Ja aizputināti ceļi, tad pavasarī
upes pilnas ūdens, bet vasara –
silta un slapja. Tas pats, ja laukā
migla.»

Viļakas sociālās aprūpes centra
kolektīvs sirsnīgi Pateicas Renātei
un Jāzepam Jermacāniem no
Ventspils par sagādāto materiālu
un atbalstu pašu gatavoto sveču
tapšanā!

Lai pašu gatavotas un dāvinā -
tas sveces padara gaišākus ne ti -
kai svētkus, bet arī ikdienu!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja 

Ilze Šaicāne

Sveču diena, kad līksmo un lej sveces

9. februārī, Aizgavēnī, Viļakas sociālās aprūpes centrā  iera dās
prāvests Staņislavs kopā ar misionārēm, lai noturētu Svēto Misi
pirms Lielā Gavēņa.

Pēc Mises, uzrunājot aprūpes centra iemītniekus, prāvests iero -
sināja turpmāk tikties katru mēnesi, lai vadītu dievkalpojumus Viļa -
kas sociālās aprūpes centrā. Savukārt misionāres uzņēmās vienu reizi
mēnesī tikties ar aprūpes centra iemītniekiem, lai kopā skaitot rožu -
kroni lūgtos Dieva žēlastību. 

Pelnu diena šogad ir 10. februārī. Šajā dienā ticīgajiem uz galvas
tiek kaisīti pelni un uz pieres tiek uzvilkts krusts. Pelnu diena ir treš -
die nā, skaitot četrdesmit dienas pirms Lieldienām, bet izslēdzot svēt -
dienas kā Jēzus augšāmcelšanās dienas, kurām nav gavēņa rakstu ra.
Pelni šajā dienā atgādina par cilvēku kā niecību, kam dievišķā
mīlestība nepieciešama kā dzīvība. Pelnu diena ievada gavēņa laiku,
kad kristieši atturas no kādām ikdienišķām un ierastām lietām, cenšas
ievērot mērenību uzturā un izklaidēs. Nav pieņemts rīkot kāzas,
kristī bas un citus ar priecīgām izklaidēm saistītus pasākumus. Tā
vietā lielāka uzmanība tiek pievērsta Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei.
Pelnu dienas novakarē draudzēs notiek īpaši dievkalpojumi. Altārus
šajā dienā ietērpj violetajā krāsā, kas simbolizē ciešanas un grēku
nožēlu. Pelnu dienā kristieši veic grēku nožēlu.

Pelnu dienā Viļakas sociālās aprūpes centrā ieradās misionāres ar
pelnu maisiņu. Misionāres aprūpes centra iemītniekus apmeklēja
viņu istabiņās un kopīgi lūdzoties uz galvas kaisīja pelnus, kā grēku
nožēlas zīmi un atgriešanos pie Dieva.

Sirsnīgs Paldies prāvestam Staņislavam Kovaļskim, OFMCap un mi-
sionārēm par Dieva vārda sludināšanu Viļakas sociālās aprūpes centrā!

Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniece Marija Kausa 

Svētā Mise kopā ar prāvestu
Staņislavu Aizgavēnī
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1991. GAdA JANVārA BArikādeS AtCerotieS

2016. gada janvārī Latvija
sildās pie atmiņu un sirds
ugunskuriem. Aizritējuši 25 ga -
di,  kopš Latvijas tautas fronte
or ganizēja barikādes, kurās pie -
dalījās Latvijas neatkarības aiz-
stāvji no visiem novadiem. tas
bija unikāls nevardarbīgas pre-
tošanās paraugs. tas bija sa-
traukuma pilns laiks, kad kopā
pulcējās visi, kuri savā sirdī lo -
loja ideju par brīvu Latviju. Šo -
dien barikādes ir simbols, vēs -
tures liecība, kuru šodienas pa-
audze tur godā un cieņā.

18.janvārī Viļakas Valsts ģim-
nāzijas skolēni, skolotāji pulcējās
uz barikāžu atceres stundu. Iedeg -
tas sveču liesmas, Bruno Vilka
 veltījuma dzejolis un himnas ska -
ņas radīja īpašas sajūtas – vieno -

tības spēku un lepnumu par mūsu
Latviju.

Ģimnāzijas direktore S. Šaicā -
ne, uzrunājot klātesošos, atzina,
janvāra barikādes Rīgā bija
gaismas un tumsas, maldu un pa-
tiesības meklējumu robeža, kuru
baltu tautas apzinājās un izturēja.

Šodienas skolēniem 1991.gada
notikumi ir gana attāla pagātne.
Viņi dzīvo nostāstos, citu atmiņās,
ar kurām padalījās pasākuma
viesis, notikumu aculiecinieks –
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs S.Maksimovs. Jaunieši ar
interesi klausījās par redzēto,
pie dzīvoto, par bailēm, par neziņu,
kas toreiz valdīja, atrodoties Rīgā,
esot barikādēs pie Latvijas tele-
vīzijas torņa, izstaigājot Rīgas
vecpilsētu.

Vēstures skolotāja A.Leitena
dalījās emocijās, ko izjuta atceres
pasākumā Ķīpsalā «Bulvārī brī-
vība», kurā režisors Zigurds Vi -
diņš visām Latvijas vidusskolām
un profesionālajām izglītības ie-
stādēm dāvināja dokumentālās

filmas «Tēvu barikādes» ierakstus.
Ar klusinātu pietāti pasākuma
dalībnieki noskatījās filmu, kas
nevienu neatstāja vienaldzīgu par
piedzīvoto, izdzīvoto un izjusto.

Skolēnus nesenā pagātne uz-
runāja, raisīja viņos pārdomas. Pa -

sākums lika aizdomāties un sa -
prast, kā jūtas notikumu dalībnie -
ki tagad, pēc 25 gadiem. Rodas
lie lāka cieņa pret tiem, kas cīnījās
un riskēja savas valsts labā.

Dir.vietniece ārpusstundu
darbā I. Lindenberga 

deg atmiņu ugunskuri...

20. janvārī kultūras un ra-
došo industriju centrā atcerē-
jāmies barikāžu laiku. Janvāra
dienās visa Latvija atceras
1991.gada barikādes. Barikāžu
notikumi kļūst arvien tālāki,
šogad tām aprit 25 gadi. Bari-
kāžu laiks, tas ir stāsts par cil-
vēkiem, kuri bija gatavi aizstāvēt
savu zemi, savu Latviju, savas
valsts brīvību un neatkarību.
tā bija mūsu cilvēku drosme
cīnīties pret militāro spēku bez
ieročiem. tas bija pārmaiņu
laiks, kad cilvēki uzdrīkstējās
domāt, ka Latvijas valstij ir sa -
va nākotne. Cilvēki bija cerī bu
pilni. 

Barikādes skāra mazāk vai
vairāk visus iedzīvotājus, vieni
brauca uz Rīgu sargāt nozīmīgus
objektus, citi palika mājās, gaidot
atpakaļ savus tuviniekus. Neziņa
un izmisums bija daudzu cilvēku
domās, tāču latviešu tauta spēja
pierādīt to, ka vēsturiski svarīgā-
kajos un nozīmīgākajos notikumos
spēj būt vienota un kopīgi stāties

pretī karaspēkam ar gara spēku
un uzvarēt. 

Pasākuma laikā ar dziesmām
mūs priecējā folkloras kopa At -
zele, kura dziedāja tās  dziesmas,
kas tika dziedātas barikādēs. Pie -
mē ram, Daugav’s abas malas, Es
dziedāšu par tevi, tēvu zeme u.c.
Dziesmai bija liels spēks, jo tā
daudziem deva iedvesmu,  apņē-
mību un izturību. 

Noskatījāmies arī nelielu vi -
deo, kur fotogrāfijās bija redzams
barikāžu laiks Rīgā, secinājums
viens – cik tomēr sva  rīga ir līdz-
cietība, cilvēcība un at balsts. Ba-
rikāžu dalībniekiem Rī gā bija at-
vērtas speciālas vietas, kur varēja
dabūt siltu tēju un ēdienu, Doma
baznīcā varēja atpūsties no ilgām
dežūrām un saņemt medicīnisko
palīdzību. Ar klusuma brīdi atce-
rējāmies tos, kuri bija krituši ba-
rikādēs.

Barikāžu dalībnieki ir mūsu
Latvijas lepnums. No Viļakas no -
vada barikādēs piedalījās vairāki
desmiti cilvēku, kuri drosmīgi

cīnījās par brīvu Latviju. Svarīgi
šos cilvēkus neaizmirst, jo, pa-
teicoties viņiem, mēs dzīvojam
brī vā Latvijā. Pie atmiņu ugunsku -
ra ieklausījamies Jāņa Slišāna un
Terēzijas Kajānes  barikāžu stās -
tā. J. Slišāns arī iededzināja at -
miņu ugusnkuru. Marija Boldā -
ne pastastīja par sajūtām, kā bija,
kad jāpieskata kolēģes bērni, ku -
ru vecāki devās uz barikādēm Rī -
gā. Savukārt Anna Āze  pastās tī -
ja par šausmām, kādas piedzī vo -
ja radinieks Čehoslovākijā «Prā -
gas pavasaris», kur bija izveido-
jusies līdzīga situācija kā 1991.ga -
da janvārī Latvijā. Klausoties ba-
rikāžu stāstos, sildījāmies pie at -
miņu ugunskura un bau dījām
karstu tēju.

Īpaši paldies sakām: J. Slišā-
nam, T. Kajānei, folkloras kopai
Atzele un visiem apmeklētajiem.

Teksts un foto: 
Viļakas novada muzeja 

direktore R.Gruševa, 
krājuma glabātāja

M.Boldāne 

Barikādes atceroties
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1991. GAdA JANVārA BArikādeS AtCerotieS

Vairāk nekā nedēļu Latvija
dzīvoja 1991. gada janvāra Ba-
rikāžu atceres 25. gadadienas
zīmē. to sniegoto un auksto die -
nu notikumus jau tālajā pagāt -
nē atcerējās arī mūsu skolas
skolēni – gan vēstures un lite-
ratūras stundās, gan skatoties
Latvijas tV piedāvāto plašo rai -

dījumu klāstu par šo tematiku,
gan runājot ar cilvēkiem, kas
paši bija šo notikumu aktīvi
dalībnieki.

Skolēniem 25 gadu seni noti-
kumi patiešām liekas tāla pagātne,
tādēļ nedēļas nogalē atceres pa-
sākumu noslēgumā visi vecāko
klašu skolēni un skolotāji pulcējās

kopā, lai piemiņas nedēļu noslēgtu
ar simbolisku ugunskura iedegša -
nu, lai katrs varētu paturēt savās
rokās Barikāžu dalībnieka, žīgu -
rieša Jāņa Troškas piemiņas no -
zīmi, tādējādi tieši pieskaroties
tā laika ritējumam. Neviltotas emo -
cijas jauniešos izraisīja atmiņu
stāstījumi, kas apkopoti jaunajā

dokumentālajā filmā «Barikādēm
– 25», jo, skatoties uz kadrā eso-
šajiem cilvēkiem, katrs varēja
domās atgriezties 25 gadu senā
pagātnē, iejusties  to satraukto die -
nu atmosfērā, klusībā nolikt sevi
atmiņu liecinieku vietā un pado -
māt par filmā izteikto vārdu, ko
teica tagad jau sirmais vīrs, dziļo

jēgu: «Vienam vajadzēja mirt, lai
simts varētu dzīvot!»

Vecāko klašu skolēni atzina –
vēsture ir pieradījusi: ja reiz va -
jag, tad mēs varam aizstāvēt to,
kas mums svēts un nepieļaut dzī-
vošanu zem kādas citas valsts jūga. 

Žīguru pamatskolas vēstures
skolotājs Igors Šnepers

Barikāžu atceres pasākums Žīguru pamatskolā

«tētis tovakar aizveda mal -
ku uz rīgu. Māmiņa teica, ka
mal ciņu vajag ugunskuriem,
kuri deg rīgas ielās. Vakarā
māmiņa, vectētiņš un babiņa
skatījās televizoru un tur rādīja,
ka rīgā šauj… es redzēju, ka
māmiņa bija uztraukusies. Savās
baltajās rociņās viņa bez apstājas
spaidīja mutautiņu, ar kuru
slaucīja asaras actiņās… Māmiņa
visu laiku atkārtoja: kas tagad
būs… kas tagad būs… tad pie
viņas piegāja vectētiņš un uzlicis
roku uz pleca teica: Meit, ne-
uztraucies! tavs vīrs rīgā un
mums būs sava Latvija!» Pie-
rakstīts deviņdesmito gadu bei -
gās no kādas meitenītes teik tā
nu jau bijušajā Mežvidu pamat -
skolā Viļakas novadā.»

Ar 1991. gada barikāžu dalīb -
nieka meitas augstākminētā atmi -
ņu teksta nolasīšanu un Latvijas
Republikas valsts himnas no-
dziedāšanu Viļakas novada bib-
liotēkā 26. janvāra pēcpusdienā
sākās 1991. gada janvāra barikāžu
atceres pasākums.

Pasākuma vadītājs Vilis Bukšs
klātesošos iepazīstināja ar jau-
niznākušās grāmatas «BIJA TĀDS
LAIKS …1991… Janvāra barikā -
des» rašanās priekšvēsturi. Pirms
gada, 15. janvārī, Balvu Novada
muzejā notika 1991. gada barikā -

žu atceres pasākums, kura laikā
Bal vu novada domes deputāts
Juris Boldāns piedāvāja ideju ap-
kopot atmiņas un izdot barikā -
žu laika atmiņu grāmatu. Pasā -
kuma gaitā tika izveidota darba
grupa, kuras uzdevums bija sa-
gatavot un izdot grāmatu. Darba
grupā piekrita darboties idejas
autors Juris Boldāns, Silvija Kup-
riša, Iveta Supe, Ruta Cibule,
Maruta Sprudzāne, Zinaīda Logi -
na un Vilis Bukšs. Nosprieda, ka
grāmata jāizdod līdz 2015. gada
beigām.

Pagāja gads un šā gada 15.
janvārī Balvu Kultūras un atpūtas
centrā sarīkojuma «No dzirkstīm
līdz ugunskuram» laikā  atvēra
atmiņu grāmatu. Grāmata sāka
savu ceļu pie lasītāja un to sa ņē -
ma un turpinās saņemt 1991. ga -
da barikāžu dalībnieki no bijušā
Balvu rajona, kā arī pašvaldības,
bibliotēkas, skolas un muzeji
Balvu, Viļakas, Rugāju un Balti-
navas novadā.

16. janvāra pasākumā Viļakas
novada bibliotēkā bija ieradusies
grāmatas  «BIJA TĀDS LAIKS
…1991… Janvāra barikādes» ra-
došā grupa, lai tiktos ar vietējo
sabiedrību un skolu jaunatni. Par
grāmatas veidošanu un savām
barikāžu laika atmiņām stāstīja
Juris Boldāns, kurš pirms 25 ga-

diem bija Balvu rajona īpašo
brīvprātīgo vienību komandieris.
Atmiņās dalījās un par savu de-
vumu grāmatas tapšanā runāja
Ruta Cibule, toreizējā Balvu ra -
jona padomes kultūras nodaļas
vadītāja un pašreizējā Balvu Cen-
trālās bibliotēkas direktore. Kā
paraugs nākamajām paaudzēm ir
Silvija Kupriša (Zujāne). Atmodas
laikā aktīva tautfrontiete, 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrī -
bas valdes locekle, kluba «Vai -
rogs» priekšsēdētāja. Grāmatas
radošo grupu uz mērķi stingri un
apņēmīgi virzīja Balvu Novada
muzeja vadītāja, toreizējā Latvijas
Mūzikas akadēmijas studente
Iveta Supe.

Pasākuma laikā atmiņās kavē -
jās un dāvanā grāmatas saņēma
1991. gada barikāžu dalībnieki
Vēs ma un Einārs Mieriņi, Vasilijs
Muraškins, Valdis Prancāns un
Jānis Slišāns. Mieriņu ģimene
jau barikāžu pirmajā dienā orga-
nizēja grupu un transportu, kas
ar malkas kravu 14. janvārī devās
uz Rīgu. Vasilijs Muraškins, kurš
pēc tautības ir krievs, atzina, ka
ne tikai barikāžu laikā, bet arī
pēc tam daudzi krievi bija un ir
kā latvieši. Diemžēl bija un ir arī
tagad latvieši, kas ir kā krievi.
Tie dzīvo pēc Maskavas laika un
ar Krieviju sirdī.

Ivetas Supes pasniegto grāmatu
dāvinājumā saņēma arī bijusī Vi-
ļakas pilsētas domes priekšsēdē -
tāja un tagadējā novada domes
deputāte Regīna Brokāne.

Barikāžu atceres pasākumu
bibliotēkā kuplināja etnogrāfiskā
ansambļa «Abrenīte» sievas un
vadītāja Albīna Veina. 20. janvārī
Saeimas namā Albīna saņēma
barikāžu dalībnieka Pateicības
rakstu.

Bibliotēkas direktore Vija Cir-
cāne grāmatas «BIJA TĀDS
LAIKS …1991… Janvāra barikā -
des» radošajai grupai pasniedza
īpaši šim pasākumam sagatavotas

piemiņas dāvaniņas ar spēka zī-
mēm. Savukārt Viļakas novada
domes Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes kultūras meto -
diķe Inese Lāce un izglītības dar -
ba speciāliste Maruta Brokāne
dāvināja puķes, kas iedvesmo…

Pasākuma noslēgumā pie kar-
stas tējas krūzes un kliņģera, ko
bija sarūpējusi Susāju pagasta
pārvalde, vēlreiz tika pārcilātas
atmiņas, runāta dzeja un dziedāts.

Paldies pasākuma apmeklē-
tājiem!  

Vilis Bukšs, 
Viļakas novada bibliotēkas

informācijas speciālists

tikšanās ar grāmatas «Bija tāds laiks … 1991…
Janvāra barikādes» radošo grupu
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Atklājot pasākumu, Balvu Ro-
mas katoļu draudzes prāvests
Mārtiņš Klušs uzsvēra, ka galvenā
ir mīlestības valoda, kurā šodien
centīsies runāt, lai visi Balvos
justos gaidīti, bet Baltinavas un
Šķilbēnu draudzes prāvests Sta-
ņislavs Prikulis novēlēja, lai šis
ir īpašs laiks, kurā varam būt tu -
vāk Dievam, kā arī vēlēja, lai ko -
pā  kārtīgi izpriecājamies, jo nā-
kamtrešdien sāksies Lielais gavē -
nis, un  lai šī tikšanās palīdz la bāk
sagatavoties Lielajam gavēnim.

Draudžu jauniešu atraktīvās
prezentācijas bija interesanti vērot
arī pieaugušajiem.  Balvu jaunieši
izspēlēja etīdi par mīlestību, ko
varam dāvāt ikvienam un galve -
nais ļaut mīlestībai plaukt arī
savā sir dī. Gulbenes bērni kopā
ar priesteri Stoklasa Andžejs un
Bērniņa Jēzus māsām karmelītēm
Deograciju un Eliju dziedāja
dzies mu «No māla veidots es».
Šķilbēnie šus šoreiz pārstāvēja trīs
jaunietes. Viņas uzsvēra, ka drau -
dzē darbo jas bērnu un jauniešu
ansamblis, pagājušajā decembrī
ir iekārtots bērnu stūrītis, baznīcā
ir silti un mājīgi, jaunietes aicināja
ciemos ikvienu. Baltinavas bērni
un jaunieši īsumā pastāstīja par
baznīcas vēsturi un aktivitātēm
draudzē. Ludzas bērni un jaunieši
pastāstīja katrs par sevi un savām
interesēm. 

Meistardarbnīcas un Taize
lūg šanas vadītājs Edgars Svētiņš
atzina, ka šajā tikšanās reizē
Balvos jutās kā mājās, kaut gan
īstās mājas atrodas tālu – Jelgavas
novadā. «Kas mūs šeit vieno, lai-
kam tas, ka mēs meklējam savā
dzīvē patiesību, labo un skaisto,
to atrodam ticībā Kristum, ka
viņš mums ir atklājis patiesību
par to, kas ir nepieciešams. Katra
diena ir kā svētceļojums. «Es
esmu Ceļš, Patiesība, Dzīvība,»
saka Jēzus un pie Tēva mani
ved,» tei ca Edgars Svētiņš.

Jautājot jauniešiem un bērniem,
kas viņiem patika vislabāk, visi
kā viens atbild, ka viss patika. Mā -
sām karmelītēm ļoti patika, ka
meistardarbnīcas notika dažādās
vietās pilsētā, bija iespējams re -
dzēt vairākas pašvaldības iestā -
des, bija iespēja pabūt svaigā gai -
sā un bērniem izstaigāties, aizejot
no vienas vietas līdz otrai norises
vietai. Šķilbēnu  draudzes jaunie -

tēm Marijai Maksimovai visvairāk
patika iepazīšanās spēles, jo patīk
uzzināt, kas interesē citiem jau-
niešiem, patīk darboties grupās;
Karīnai Rudzišai ļoti patika, ka
iemācījās izgatavot papīra kastītes,
savukārt Sabīnei Koniševai patika
piedalīties visās meistardarbnīcās,
jo ikviena bijusi ļoti interesanta.

Viļakas draudzes meitenēm
Raivitai Raginskai, Žanetei Loč-
melei un Gundegai Loginai arī
ļoti patika visas aktivitātes. Raivita
labprāt vēl spēlētu iepazīšanās
spēles, Gundega salocītu kastītes
un Žanete izgatavotu dekoratīvo

rāmīti, kur bija jāstrādā ar karsto
līmes pistoli un skaisto krāsu iegu -
va, nopūšot ar speciālas krāsas
baloniņu. 

Balvu Romas katoļu draudzes
katehēte Iveta Larka pateicās Die -
vam, ka bija dota šāda iespēja vi-
siem kopā pavadīt brīnišķīgu die -
nu Balvos, kopā slavēt un pateik -
ties Dievam.

Liels bērnu un jauniešu paldies
skolotājai Ritai Lipānei par grā-
matzīmju izgatavošanas meistar-
darbnīcas vadīšanu; skolotājai
Līgai Podkovirinai, kura iemācīja

kā salocīt glītas papīra kastītes;
muzeja darbiniecei Astrai Ločmelei
– Ambarovai, kura aicināja būt
Latvijas patriotiem, mīlot savu
dzimteni un ģimenē vienam otru;
Edgaram Svētiņam par interesanto
ikonu izgatavošanas darbnīcu,
Ingai Paršovai un Egdaram Svē-
tiņam par slavēšanu un Taize lūg -
šanas vakaru.

Liels paldies Balvu Romas ka -
 toļu draudzei par viesmīlīgo uz-
ņemšanu, Sendai Dz par garšīga -
jām pusdienām un īpašs pal dies
Balvu draudzes jauniešiem Paulai
Paiderei, Agnesei Kašai, Elīzai

Pundurei, Samantai Elizabetei
Cielakai, Ivitai Salmanei, Sintijai
Sirmacei, Kristīnei Budevičai, Lor i -
jai Larkai un Raivim Supem, ku -
ri plānoja un gatavoja aktivitātes,
kuri vadīja tās un palīdzēja ikvie-
nam ciemiņam justies kā mājās!

Nākamā šāda bērnu un jaunie -
šu tikšanās notiks Viļakā, jo ceļo -
jošā Dievmātes statuja nonāca Vi -
ļakas Romas katoļu draudzes ve-
cākās Initas Raginskas rokās, ku -
ra bija ļoti pārsteigta, bet solīja, ka
rūpī gi visu izplānos un tad visus
interesentus aicinās uz tikšanos!
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

BAz NīCAS drAu dŽu zi ŅAS

Bērni un jaunieši piedalās kristīgā pasākumā Balvos
2016. gada 6. februārī Balvos bija sabraukuši vairāk nekā 70 bērni un jaunieši no Baltinavas, Šķilbēnu, Viļakas, Ludzas un Gulbenes romas katoļu draudzēm.

Balvu romas katoļu draudze bija nākamā draudze, kura bija uzņēmusies organizatorisko lomu, lai dotu iespēju bērniem un jauniešiem satikties kristīgā pasākumā.
Balvu draudzes jaunieši, pieaugušie un prāvests Mārtiņš klušs bija izdomājuši interesantu pasākuma programmu. Sākumā visi dalībnieki pulcējās Balvu Sakrālās
kultūras centrā, lai reģistrētos, sadalītos grupās, prezentētu savu draudzi un kopā dziedātu dziesmas dieva godam. dienas laikā apmeklēja dažādas meistardarbnīcas
Balvu novada pašvaldības iestādēs – Balvu novada muzejā, Balvu mākslas skolā, Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā. Vakars noslēdzās ar taize lūgšanu, 
Sv. Misi Balvu romas katoļu baznīcā un kopīgu vakarēšanu Balvu Sakrālās kultūras centrā.
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Mācot veselīga dzīvesveida
nozīmi, ir svarīgi parādīt, ka tas
ne vien ir noderīgi, bet arī var sa-
gādāt daudz prieka. Bērns labprātāk
veiks veselīgas izvēles, ja zinās,

kāds no tā ir ieguvums. Viss, ko
bērnam mācām no mazotnes,
paliek atmiņā. Tas attiecas arī uz
veselīgu dzīvesveidu. 

No 18. līdz 29. janvārim Žī -

guru PII «Lācītis» tika organizēts
mācību projekts  «Esmu vesels».
To vadīja skolotāja Kristīne Va-
siļjeva, saplānojot katras dienas
tēmu, viņa katru rītu aicināja bēr -
nus un iestādes darbiniekus uz
rīta vingrošanu. Projekta ietvaros
ar bērniem tika pārrunāts, mācīts,
skatītas filmas un multfilmas, klau -
sītas dziesmas un veikti praktiskie
darbiņi par to, kāpēc vajadzīgas
sporta aktivitātes, kā sevi pasargāt
no traumām un nelaimes gadīju-
miem, kāpēc jāievēro personīģā
higiēna, ko nozīmē veselīgs uzturs
un kas mums var palīdzēt krīzes
gadījumos.

Projekta tēmas noslēgumā,
lai veicinātu prasmi demonstrēt
apgūtās prasmes un iemaņas, no-
stiprinātu zināšanas par veselīgu
dzīvesveidu un drošību, mūzikas
sklotāja Daiga Elksnīte organizēja
pasākumu «Vesels un laimīgs». 

Ciemos pie bērniem atnāca sa -
miegojies un bēdīgs Lācītis (skol.
Kristīne), jo viņu uzmodināja at-
kusnītis. Bērni ar dziesmām un
rotaļām pastāstīja un parādīja Lā -
cītim, kā jāvingro, lai būtu vesels
un stiprs, kas jāēd, lai nesāpētu
vēders pēc ziemas miega, ka vien -
mēr jāmazgā rokas un jātīra zobi,
ka nedrīkst spēlēties ar elektrī -
bas vadiem un sērkociņiem. Pa-
teicīgs par daudziem vērtīgiem
padomiem, iestiprinājies ar vita-
mīniem, gudrs, vesels un stiprs
Lācītis devās uz savu ziemas mi -
gu vēl pagulēt līdz pavasarim,
bet bērni turpināja priecāties un
cienāties ar ziemas vitamīniem.

Paldies iestādes skolotājām
Kristīnei, Elitai, Nataļjai par bēr -
nu izglītošanu, iestādes darbinie-
kiem par atbalstu un aktīvu līdz-
dalību rīta rosmēs, mūzikas sko-
lotājai Daigai par kārtējo intere -
santo un atraktīvo pasākumu mū -
su iestādē!
Iestādes vadītāja Anita Agejeva

edgaram Prancānam pasniedz sporta
meistara apliecību un nozīmīti

daugavpils novada Sventē
norisinājās sacensības svarbum -
bu celšanā Latvijas kausa izcīņā
pirmajā posmā. Vingrinājuma
izpilde bija garais cikls.

Sacensību sākumā tika pa-
sniegtas sporta meistara nozīmītes
un apliecības, un vienu no tām
saņēma Edgars Prancāns, kurš ir
vienīgas jaunietis ne vien Latvijā,
bet arī Baltijā, kas sešpadsmit
gadu vecumā ir izpildījis Sporta
meista ra rezultātu. Apbalvoja arī
labā kos sportistus pēc reitinga jau -
nie šu, junioru, pieaugušo un tre -
neru grupā. Edgars pārliecinoši
pēc punktiem bija līderis jauniešu
un junioru grupā, saņemot piemiņas
balvu un naudas prēmiju.

Edgars svara kategorijā līdz
78kg junioru grupā ieguva otro
vietu uzceļot 44x (32kg smagas
svarbumbas) un pieaugušo gru pā
– trešo vietu. Sacensībās neizde -
vās Edgaram uzrādīt rezultātu,
kāds tika plānots treniņu laikā, jo
dažādu faktoru ietekmē rezultāts
ir tāds, kāds tas ir. Stafetē junioru
grupā Edgars ar komandu ieguva
pirmo vietu un kopvērtējumā ju-
nioros otro vietu.

Treneris Jānis ieguva pirmo
vietu svara kategorijā līdz 73kg
47x vīriešu grupā.

Jānis Dokāns

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

romualds rēvalds ložu šaušanas
čempionātā ar pneimatiskajiem

ieročiem iegūst 1.vietu 
Viļakas novada Bērnu un

jaunatnes sporta skolas ložu ša-
ušanas nodaļas izglītojamie  pie-
dalījās rīgas atklātajā ložu ša-
ušanas čempionātā ar pneima-
tiskajiem ieročiem. 

Čempionāts notika  Nacionā lo
bruņoto spēku šautuvē, Ciece res
ielā - 9, Rīgā. Savā vecuma gru pā
vingrinājumā PP-20 (pneimatiskā
pistole 20 šāvieni) – 1. vietu (zel -
ta medaļa, diploms, vērtīga 
dāvana) ieguva ro mualds rē -
valds – Viļakas Valsts ģimnāzija.
Pārējie dalībnieki uzrā dīja šai si-
tuācijai atbilstošus rezultātus.

Kopā ar izglītojamajiem bija
ložu šaušanas trenere Līga Careva. Klātienē sacensības vēroja un līdzi
juta arī sporta skolas direktora vietniece izglītības jomā Inese Petrova.

Lai veicas turpmāk!                                                                                       
Informāciju sagatavoja direktora vietniece  

izglītības jomā Inese Petrova

Mūsu jaunie
talanti

regulāras nodarbības un
piedalīšanās sacensībās vien -
mēr ļauj pamanīt perspektīvus
de ju pārus, kuriem nākotnē
paveras iespējas kļūt par aug-
stas klases dejotājiem un vairot
arī sava novada slavu.

Viļakas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas sporta deju dejotāji
šosezon piedalījušies vairā -
kās sacensībās: Daugavpilī –
«Zelta lapa» un «Draugu dejas»,
Rīgā – «Ziema 2016», Ilūkstē –
«Dance star 2016». 

Kristers Babāns-Žanete Loč-
mele divas nedēļas nogales pēc
kārtas guvuši 2 godalgotas vietas. 

Sacensībās Daugavpilī un Rīgā deju soļus izmēģināja mazākie
dejotāji: Raivo Ločmelis-Madara Šmite, Andžejs Krakops-Kitija Van -
cāne, Alens Borisovs-Laine Milakne un Maigurs Spriņģis. 

Savukārt lielākie dejotāji pierādījuši savu talantu un cīņas sparu: 
Kristers Babāns un Žanete Ločmele sacensībās «Ziema 2016»

Rīgā ieguva labāko rezultātu 2006.g.dz. 3. līmeņa grupā 10 pāru kon-
kurencē, bet Ilūkstē sacensībās «Dance star 2016» ieguva 2. vietu no
11 pāriem un saņēma kausus. 

Kristiāns Keišs un Alise Keiša sacensībās «Zelta lapa» Daugavpilī
Bērni-II E4 grupā ieguva 5. vietu no 13 pāriem, bet ar jauno gadu viņi
sāka dejot Juniori-I E-4 grupā un sacensībās «Dance star 2016»
Ilūkstē ieguva 4. vietu. Šajās pašās sacensībās 2004.g.dz. 3. līmeņa
grupā 2. vietu ieguva Egīls Kārkliņš un Diāna Misiņa.

Šeit jāpaskaidro, ka E klase ir pirmā no sporta dejotāju meistarību
apliecinošām kvalifikācijas klasēm un visi deju pāri, gan D, C, B, gan
A klases sākuši savu ceļu uz sporta deju pasaules virsotnēm no E
klases. 

Ar mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu ir sasniedzami arī visaugstākie
mērķi, jo talantu jau mums netrūkst, vajadzīga tikai drosme un
neatlaidība. 

Sporta deju trenere Silva Dambe 

esmu vesels!
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BAz NīCAS drAu dŽu zi ŅAS

daudzi cilvēki mūsdienās Bībeli uz-
skata par visai garlaicīgu, novecojušu
un maznozīmīgu. daži pazīstami ateisti
iet vēl tālāk un apraksta Bībeles dievu
kā «ļaunu briesmoni». 

Vai tas ir tiesa? Vai Bībele ir kaut
kas īpašs? kādā veidā tā ir unikāla?

1) tā ir unikāli populāra. Tā ir vis-
pirktākā grāmata pasaulē. Ir aprēķināts, ka
katru gadu tiek pārdoti 44 miljoni Bībeļu
un katrā amerikāņu mājā ir apmēram 6,8
Bībeles.

2) tā ir unikāli spēcīga. Britu premjer -
ministrs Stenlijs Boldvins reiz teicis: «Bī -
bele ir spēcīgs spridzeklis. Tomēr tā dar -
bojas dīvainos veidos un neviens cilvēks
nevar pateikt vai zināt, kā šī grā mata savā
ceļojumā pa pasauli ir pārsteigusi katru
konkrēto dvēseli desmit tūkstoš dažādās
vietās un likusi tai atsaukties jaunai dzīvei,
jaunai pasaulei, jaunai pārliecībai, jaunai
uztverei, jaunai ticībai.»

3) tā ir unikāli vērtīga. Psalmists saka,
ka Dieva vārdi ir dārgāki un labāki par
zeltu un sudrabu (Ps.119;72). 16. gs. angļu
bīskaps Hjū Latimers reiz rakstīja: «Bībeles
grāmatām vajadzētu pastāvīgi būt mūsu
rokās, mūsu acīs, mūsu ausīs, mūsu mutēs,
bet visvairāk – mūsu sirdīs. Svētie Raksti
pārvērš mūsu dvēseles... Tie mierina, ie-
priecina, uzmundrina un rūpējas par mūsu
sirdsapziņu. Tie ir vēl lielis kāks dārgums
un bagātība nekā jebkurš zelts vai dārgak-
mens.»

Kāpēc Bībele ir tik populāra, tik spē cī -
ga, tik dārga? Jēzus teica: «Cilvēks nedzī -
vo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas
iziet no Dieva mu tes.» (Mat.4;4) Darbības
vārds «iziet» ir tagadnes formā un nozīmē,
ka Dieva vārds nepārtraukti iziet no Viņa
mutes. Dievs vienmēr vēlas sazināties ar
cil vēkiem. Viņš to dara, galvenokārt iz man -
tojot Bībeli.

Dievs ir runājis: atklāsme. Kristietība

ir atklās mes ticība. Jēzus Kristus ir pilnīgā
Dieva atklāsme. Galvenais veids, kā mēs
uzzinām par Jēzu, ir Dieva atklāsmē, kas
pierakstīta Bībelē. Dievs sevi ir atklājis arī
dabā (Rom.1:19-20). Dievs runā ar saviem
ļaudīm arī tiešā veidā caur savu Garu: pra-
vietojumos, sapņos, vīzijās un, izmantojot
citus cil vēkus (2.Tim.3;16-17).

Bībele ir Dieva runa. Bībele ir sarakstīta
ap mēram 1500 gadu ilgā laika posmā un
to ir rakstī juši vismaz 40 cilvēki no visda-
žādākajiem sociālajiem slāņiem – karaļi,
zi nātnieki, filozofi, zvej nieki, dzej nieki,
valsts-vīri, vēsturnieki un ārsti.

Bībele ir 100% cilvēku darbs, bet arī
100% Dieva iedvesmota. Rakstnieki dažādi,
bet viens iedvesmas avots – pats Dievs.

Ja Jēzus ir mūsu Kungs, mūsu attieksmei
pret Svētajiem Rakstiem jābūt tādai, kāda
tā bija Viņam.

Bībelē ir dažādu žanru teksti: vēsture,
hronikas, stāsti, dzeja, pravietojumi, vēstu les,
gudrības grāmatas un apokaliptiski teksti.

«Visi Dieva iedvestie raksti ir noderīgi
mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai,
audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks
kļūtu pilnīgs un būtu saga tavots ikvienam
labam darbam.» (2.Tim.3;16-17)

1) Bībele nosaka to, kam mēs ticam un
tāpēc arī to, ko mēs mācām. Bībelē mēs
atrodam, ko Dievs saka par ciešanām, par
Jēzu, par krustu, par augšāmcelšanos un
par visu pārējo.

2) Bībele norāda kā mums rīkoties. No
Bībeles mēs uzzinām, kas ir labs un kas ir
slikts Dieva acīs. Piemēram, desmit baušļi
ļauj sabiedrībai, atsevišķiem cilvēkiem vai
tautai dzīvot mierīgu, taisnu un civilizētu
dzīvi.

dažas lietas Bībelē ir ļoti skaidras:
• Tā māca, kā mums dzīvot savu ikdie -

nas dzīvi.

• Uzzinām, ko Dievs domā par attiecī -
bām un ģimenes dzīvi.

• Uzzinām par atturēšanos no laulības
dzīves («Bet es gribētu, lai visi cilvēki
būtu kā es, tomēr tur katram ir sava Dieva
dota dāvana, vienam – tāda, otram – citā -
da.» (1.Kor.7:7)) un kāda norma ir laulībai.
«Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķe -
rsies savai sievai, un tie kļūs par vienu
miesu.» (1.Moz.2:24) «Bet netiklības no-
vēršanas labā lai katram ir sava sieva un
katrai sievai savs vīrs.» (1,Kor.7;2).

• Seksuālās attiecības ārpus laulības ir
nepieņemamas.

• Zinām, ka ir pareizi dot un piedot.
Bībele neatņem mums brīvību. Likumi un
noteikumi patiesībā rada brīvību un dod
iespēju pa īstam baudīt dzīvi. Dievs mums
ir devis vadlīnijas, kā dzīvot, jo Viņš mūs
mīl un vēlas, lai mēs pilnībā izbaudītu dzī -
vi. Bībele ir Dieva gribas atklāsme visiem
cilvēkiem. Jo vairāk dzīvojam saskaņā ar
Viņa gribu, jo brīvāki esam.

Dievs ir runājis un mums nepieciešams
dzirdēt Viņa sacīto, tas attiecas arī uz mūs-
dienām. Sv. Augustīns ir teicis: «Bībele
nedara neko citu kā stāsta mums par
Dieva mīlestību.» Galvenais Bībeles mērķis
ir parādīt mums, kā iesākt attiecības ar
Dievu caur Jēzu Kristu. Jēzus teica: «Jūs
pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums
ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod lie cī bu
par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis,
lai iegūtu dzīvību.» (Jāņa evaņģēlijs 5;39-
40). Nav jēgas lasīt un pētīt Bībe li, ja mēs
palaižam garām tās mērķi: attiecības ar
Jēzu Kristu. M. Luters teica: «Raksti ir
silīte jeb šūpulis, kurā guļ bērns Jēzus. Ne -
pētīsim šūpuli, aizmirstot pielūgt bērnu.»
Cilvēkam, kas ir ielūdzis Jēzu savā dzīvē,
ir jāsāk lasīt Bībeli. Var nesaprast vienreiz,
otrreiz, pēc tam sāksi saprast.

Mūsu attiecības ar Dievu ir divvirzienu.
Mēs runājam ar Viņu lūgšanā un Viņš runā
ar mums dažādos veidos, jo īpaši Bībelē.
Dievs runā ar mums caur vārdiem.

kas notiek, kad dievs runā?
1) Dievs, kad Viņš runā, dod ticību

tiem, kas vēl nav kristieši.
2) Dievs runā ar kristiešiem. Lasot Bī -

beli, mēs iegūstam attiecību pieredzi, kas
mūs pārveido. La sot un pārdomājot Labo
Vēsti, Jēzus runā uz mūsu sirdi. Pavadot
laiku kopā ar Viņu, mūsu raksturi kļūst lī-
dzīgāki Viņam. Laika pavadīšana Viņa klāt -
būtnē, klausoties Viņa balsī, dod daudz
svētību. Dievs mūs vada, dziedina mūsu
ķer meni. Dod aizsardzību garīgiem uzbru-
kumiem. Mateja evaņģ 4:1-11, kur Velns
kār dina Jēzu. Jēzus atbild katram kārdinā-
jumam ar Svēto Rakstu pantu (5. Mozus
6.-8. nod.). Dieva vārdam ir liels spēks.
«Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un
asāks par katru abās pu sēs griezīgu zobenu
un spiežas dziļi iekšā, līdz ka mēr pāršķir
dvēseli un garu, locekļus un smadzenes,
un ir domu un sirds prāta tiesnesis.»
(Ebr,4:12)

kā mēs dzirdam dievu runājam Bī-
belē?

Dzīvība un laiks ir visvērtīgākais, ko
Dievs mums dāvā. Dzīves laikā aizvien
vairāk sāk trūkt lai ka, mēs esam aizņemti.
Lai atvēlētu laiku Bībeles lasīšanai, tas ie-
priekš jāieplāno. Labāk ir lasīt Bībeli dažas
minūtes katru dienu. Var sākt ar psalmiem.
Sākt ar 7-10-15 minūtēm katru dienu. Šis
laiks pagarināsies. Apustulis Marks stāsta,
ka Jēzus cēlās agri no rīta un devās uz kā du
«vientuļu vietu», lai lūgtu Dievu (Marka
ev.1:35). Svarīgi atrast laiku un vietu, lai
būtu vienatnē ar Dievu. Izveidojiet para -
dumu regulāri lasīt Bībeli katru dienu un
lūgt, lai Dievs ar jums runā.

Misionāre Dagmāra Skurjate

20. martā plkst. 12.00 Kupravas katoļu baznīcā Svētā Mise nodomā par Susāju pagasta iedzīvotājiem.

SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

kāpēc un kā man lasīt Bībeli?

2. Starptautiskais
turnīrs Žīguros

Jau otro gadu Žīguru hokeja laukumā pulcējas entuziasti un
līdzjutēji, lai piedalītos un atbalstītu savējos hokeja turnīrā. Jau
otro gadu turnīrā piedalās trīs komandas: Latvija «Žīguri MrS»,
igaunija «rÕuge Snaiprio» un krievija-Pitalovas komanda. 

Šoreiz viesu spēlētājus pārsteidzām ar jauniem bortiem un priekš
atvērta laukuma lielisko ledus kvalitāti.

Plīvojot valstu karogiem, administrācijas pārstāvji uzrunās izteica
pateicību par iesākto sadarbību un sportisko azartu, kas ikvienu vilina
uz mūsu novadu. 

Šogad pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Rīgas  «Dinamo»
uzbrucējs Māris Bičevskis #96. Māris izteica apbrīnu par to, ko spē -
jam paveikt laukumā, kurš atkarīgs no laikapstākļiem. Ikviens līdz -
jutējs varēja iegūt autogrāfu un foto par piemiņu.  Starp spēlēm Māris
veica meistarklasi iemetienos, vārtos stājās HK «Žīguri MRS»
vārtsargi, un ne visi iemetieni bija veiksmīgi.

Arī šogad spēlēs veiksmīgākie un trāpīgākie palika Pitalovas ko -
mandas spēlētāji, kuri ieguva pirmo vietu. Salīdzinoši ar pagājušo ga -
du, mūsu komandas – «Žīguri MRS», spēlētāji pakāpās augstāk-
iegūstot godpilno otro vietu, atstājot aiz sevis Igaunijas komandu. 

Kā jau hokejā spēles gars sita augstu vilni, neizpalika kāds stin -
grāks grūdiens apmalēs.

Apbalvošanā tika apbalvotas netikai komandas, bet arī individuālie
spēlētāji. 

Labākā vārtsarga titulu ieguva Pitalovas komandas vārtsargs,
Labākā aizsarga titulu ieguva Igaunijas spēlētājs un Labākā uzbrucēja
titulu ieguva mūsu komandas spēlētājs Aigars Gruševs #55, izpelno -
ties arī abu komandu vērtējumu spēles laikā. 

HK «Žīguri MRS» vārdā paldies sakām:
Viļakas novada domei, Žīguru pagasta pārvaldei, Kontinentālās

hokeja līgas (KHL) komandas Rīgas «Dinamo» padomes priekšsēdētājam
Jurim Savickim, Mārim Bičevskim, Žīguru KN par apskaņošanas no-
drošināšanu, Žīguru PII «Lācītis» pavārei Tamārai Mosinai par gardo
zupu spēlētājiem, līdzjutējiem par jūsu atbalstu spēļu laikā.

Teksts: G. Locāne. Foto: L. Timmermane
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20. februārī norisināsies vēl nebijis pasākums «izbaudi ziemu ziemeļlatgalē»,
kura ietvaros visas dienas garumā Balvu, Viļakas, kārsavas un Baltinavas no vadā
notiks ziemīgas aktivitātes.

Balvu novadā bišu saimniecībā «Silaunieki»varēs gatavot vaska sveces smaržīgiem
un gaišiem vakariem, zirgu sētā «Kapulejas» varēs izvizināties uz nebēdu gan zirga
mugurā, gan kamanās. Savukārt Briežuciema seno amatu meistari izvedīs jūs Me -
teņiem un ziemai raksturīgās dejās un rotaļās, kas aizraus gan lielus, gan mazus un
uzcienās ar svaigi ceptu maizi un gardu zāļu tēju, kamēr citi apgūs iemaņas aušanas
arodā. Balvu muzeja durvis būs atvērtas visiem apmeklētājiem, lai stāstītu par
Ziemeļlatgales tradīcijām, kultūrvēsturi, senajiem amatiem un kultūrvidi, kā arī
izmēģinātu digitālās ekspozīcijas. 

Viļakas novadā jau no agra rīta varēs iepirkties Lauku labumu tirdziņā, bet tie, kas
ir cīruļi pēc dabas, tiek gaidīti uz Tepenīcas ezera atklāto Zemledus makšķerēšanas
čempionātu. Anna Āze savā Meža ekspozīcijā stāstīs un iesaistīs jūs dabas izpētes
procesā, kā arī izvedīs nelielā pastaigā pa mežu. Kultūrvēstures sētā «Vēršukalns»varēs
piedalīties maizes cepšanas procesā īstā lauku krāsnī, baudīt tikko ceptu maizīti un
klausīties stāstos par latgaliešu dzīvesziņu. Meža labumu ciemā varēs degustēt meža
gardumus, gatavot ziepes, dekupāžu uz skaidām, kā arī iegādāties kādu Meža mātes la-
bumu.

kārsavas novadā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu dosimies mežā
vērot dabu ziemā un interaktīvā veidā atklāt dažādus dabas noslēpumus. Pēc patīkamas
pastaigas svaigā gaisā Malnavas maiznīcā «Dzīles»jūs gaidīs saimniece Aina, lai
pabarotu ar Latgales kulināro pērli – asuškām un piedāvātu meistarklases maizes cep -
šanā. Salnavas muižas parks visas dienas garumā būs piepildīts ar sportiskām akti -
vitātēm, tiks rīkots atklātais hokeja turnīrs un organizētas atraktīvas izdarības sniegā,
bet tos, kas nosaluši, gaida silta tēja un garda putra.

Tiem, kas vēl nav bijuši mazākajā Latvijas novadā – Baltinavā, ir lieliska iespēja
piedalīties orientēšanās pasākumā «Iepazīsti Baltinavu» un kļūt par šī skaistā Zie -
meļlatgales novada ekspertu. Baltinavas novada muzejā tiks rīkota ziepju meistardarbnīca,
kur varēs izgatavot sev burvīgu  un smaržīgu dāvanu.

Dienas noslēgumā visi tiek aicināti uz pasākumu kultūras mantojuma centrā Upīte,
kur kopā ar folkloras kopu «Upīte»iesim dančos un rotaļās. Savukārt līdz rīta gaismai
liks dancī lēkt jaunā un talantīgā latgaliešu jauniešu grupa «Unknown artist».

Pilnu pasākuma aprakstu meklē Ziemeļlatgales novadu tūrisma lapās: visit.karsava.lv;
turisms.balvi.lv; http://vilaka.lv/; http://baltinava.lv/; http://rugaji.lv/. 

izbaudi ziemu ziemeļlatgalē!
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169 km garais velomaršruts
ved pa Ziemeļlatgales reģionu un
ceļotājus pārsteidz ar savu vies-
mīlību, sirsnību un nebeidzami
skaisto Latgales dabu. Katrai
vietai Latgalē ir sava vēsture un
īpaša aura – vai tā būtu baznīca,
muiža vai viensēta. Posmā no Vi-
ļakas līdz Kārsavai maršruts ved
tuvu Latvijas - Krievijas robežai,
kas vienlaicīgi ir arī Eiropas Sa-
vienības ārējā austrumu robeža.
Šajā brauciena posmā velobrau-
cējiem līdzi ir jābūt personu ap-
liecinošiem dokumentiem. Velo-
maršruta «Rypoj vasals!» kartē ir
apkopotas Ziemeļlatgales apska -
tes vietas, kā arī naktsmītnes, at-
pūtas vietas, velo nomas punkti
un velo servisi, lai atvieglotu pār-
vietošanos un plānošanu ceļot-
gribētājiem. 

Aizvadītajā gadā Kārsavas, Bal -
tinavas, Rugāju, Balvu un Viļa kas

pašvaldības noslēdza sadarbības
līgumu par kopēju un mērķtiecīgu
darbību, lai veicinātu tūrisma at-
tīstību Ziemeļlatgalē. Lauku tūris -
ma un velo tūrisma attīstība Zie-
meļlatgales teritorijās tika izvirzīts
kā prioritārs uzdevums tūrisma
izaugsmei un ilgtspējai. Ziemeļ-
latgale tūrisma speciālisti sadar -
bībā ar SIA «Sports S» vadītāju
Santu Paegli izstrādāja pirmo
Latvijā apļveida maršrutu marķētu
abos virzienos, kas iet cauri vi -
siem pieciem novadiem. Marķē -
šana dabā tiek plānota pavasara
sākumā, lai uz tūrisma sezonas
sākumu Ziemeļlatgales var uzņemt
pirmos velo tūristus. Paralēli tiek
turpināts darbs pie vietējās nozī -
mes maršrutu izstrādes, lai ceļotāji
varētu iepazīt vairāk arī katru
Ziemeļlatgales novadu atsevišķi. 

Īpaši būvētu veloceliņu tikpat
kā nav, tāpēc riteņbraucējs kā sa-

tiksmes dalībnieks brauc pa ceļiem.
Velomaršruts lielākoties ved pa
asfaltētiem ceļiem, bet ir jāsadzīvo
arī ar putekļiem uz grants seguma.
Braucot pa maršrutu, iespējams
izbaudīt skaistos lauku skatus,
kur debesis saplūst kopā ar labības
druvām, izbaudīt mežu sniegto
ēnu karstajās vasaras dienās, kā
arī vietējo tradīciju klātesamību.
Optimālā velosezona maršrutam
ilgst no maija līdz septembrim. 

Ziemeļlatgales velomaršrtuts
«Rypoj vasals!» tika prezentēts
5. februārī starptautiskajā tūrisma
izstādē «Balttour 2016», kas ik
gadu  notiek Rīgā, Ķīpsalas starp -
tautiskajā izstāžu centrā. 

Savukārt velo kartes elektro-
niskā formātā ir iespējams leju-
pielādēt Ziemeļlatgales tūrisma
lapās: visit.karsava.lv; turisms.bal-
vi.lv; www.vilaka.lv; www.balti-
nava.lv; www.rugaji.lv. 

«rypoj vasals!» – Latgalē  pirmais marķētais velomaršruts

Vidzemes tūrisma asociācija piešķīra 34. numuru pirmajam
reģionālajam velomaršrutam Latgales teritorijā, kas tika izvei -
dots, sadarbojoties kārsavas, Baltinavas, rugāju, Balvu un Viļakas
tūrisma speciālistiem. Velomaršruta kopējais garums ir 169 km,
un tā atklāšanas pasākums tiek plānots šī gada 21. maijā.

ie dzīVo tā Ju zi NāŠA NAi!

Latgales tiesu apgabala ra-
jonu (pilsētu) tiesu un zemes-
grāmatu nodaļu reorganizāciju
ar tieslietu padomes lēmumu
īsteno tieslietu ministrija sa-
darbībā ar tiesu administrāciju.
reformas īstenošana uzsākta
2015. gadā, apvienojot vairāku
rīgas tiesu apgabala tiesu teri-
torijas, proti – Siguldas rajona
tiesu un Jūrmalas pilsētas tiesu
pievienojot rīgas rajona tiesai
un rīgas Centra rajona tiesu –
rīgas pilsētas Vidzemes priekš-
pilsētas tiesai.

reformas būtība – viena tie -
su apgabala ietvaros tiek apvienotas
vairāku tiesu teritorijas, juridiski
izveidojot vienu lielāku tiesu. Šīs
jaunās teritorijas ietvaros turpina
darboties visas līdzšinējās tiesas
kā jaunās apvienotās tiesas struk-
tūras, nodrošinot iedzīvotāju pie-
ejamību tiesai.

Reorganizācija nozīmē tiesu
un to sastāvā esošo zemesgrā-
matu nodaļu reformu organiza -
toriskā līmenī: tiesu vada viens
tiesas priekšsēdētājs, tajā ir vienota
lietu sadales sistēma un tiesnešu
slodžu izlīdzināšana notiek pēc
vienota principa.

reformas mērķis ir paaug-
stināt tiesu darbības efektivitāti
un iespējami racionāli izmantot
tiesu rīcībā esošos resursus.

reformas būtiskākie iegu-
vumi:

• Vienmērīga tiesu noslodze
un lietu izskatīšanas termiņi.
Tiesneši vienas tiesas ietvaros
ska ta visas attiecīgajai tiesai pie -
kritīgās lietas, neatkarīgi no to
iesniegšanas vietas. Tādējādi
ties nešu noslodze un lietu plūs -
ma tiek sadalīta vienmērīgi vie -
nas tiesas ietvaros. Tiesas priekš -
sēdētājs izvērtē tiesnešu un tiesu
darbinieku noslodzi, un vaja -
dzības gadījumā pārdala pienā -
kumus, kā arī seko līdzi tam, lai
vienāda veida lietās to izska -
tīšanas termiņi būtu līdzīgi.

• tiesnešu un tiesu special -
izācijas nodrošināšana, vien -
lai kus ievērojot nejaušību lietu
sadalē. Tiesā ar nelielu tiesnešu
skaitu nevar nodrošināt vienlai -
cīgi tiesnešu specializāciju un
nejaušības principa ievērošanu
lietu sadalē. Lai nodrošinātu mi -
nēto principu vienlaicīgu ievēro -
šanu, ir nepieciešams, lai attie cī -
gā tiesību nozarē vai tiesību jau -
tā jumā specializētos vismaz trīs
tiesneši. Šādā gadījumā ir iespē -
jams nodrošināt gan nejau šības
principa un specializācijas prin ci -
pu ievērošanu lietu sadalē, augstā -
 ku tiesas spriešanas kvali tāti, gan
novērst nevēlamu kor po ratīvu
saišu veidošanos. Tiesas ar nelie -
lu tiesnešu skaitu arī rada paaugsti -
nātu interešu konflikta risku.

Mazās tiesas, kurās tiesnešu
skaits ir no diviem līdz četriem
tiesnešiem, reorganizācijas rezultātā
tiek apvienotas, kopā veidojot
lie lāku tiesnešu korpusu.

Piemēri
a) Līdz reformas ieviešanai

tiesa A saņem ievērojami vairāk
prasību nekā tiesa B, un līdz ar to
arī darba apjoms tiesā A ir daudz
lielāks. Ņemot vērā jau iepriekš
tiesās A un B nozīmēto lietu iz-
skatīšanas termiņus, tiesā A sa-
ņemtās lietas izskatīšana tiek no-
zīmēta uz 2016.gada decembri,
bet tiesā B – uz 2016.gada aprīli.
Pēc reformas, kurā tiesa B pie-
vienota tiesai A, lietas tiek sa -
dalītas vienlīdzīgi starp tiesu A
un B tiesnešiem. Tas nozīmē, ka
lieta varēs tikt nodota arī tam
tiesnesim, kuram lietu izskatīšana
bija nozīmēta uz 2016.gada aprīli.
Reformas rezultātā lieta, kas
citādi būtu nozīmēta izskatīšanai
uz 2016.gada decembri, tiks no-
zīmēta izskatīšanai ātrāk.

b) Līdz reformas ieviešanai
tiesā B strādā trīs tiesneši. Visi
tiesas B tiesneši skata civillietas,
bet divi no tiem arī krimināllietas.

Līdz ar to ir iespējams prognozēt
krimināllietas nodošanu izskatīša -
nai kādam no diviem tiesas B
ties nešiem. Tāpat iespējami ga-
dījumi, kad slimības, atvaļinājuma
vai citas prombūtnes laikā tiesā
paliek tikai viens tiesnesis, kurš
skata krimināllietas.

Pēc reformas īstenošanas, ku -
ras rezultātā tiesa B pievienota
tiesai A, lietas tiek sadalītas vien-
līdzīgi starp tiem A un B tiesnešiem,
kas specializējušies konkrēto lietu
izskatīšanā. Piemēram, krimināl-
lietas, kas būtu bijušas piekritīgas
B tiesai, skatīs kāds no četriem A
tiesas tiesnešiem, nodrošinot gan
lietu sadales nejaušību speciali-
zācijas (konkrētu lietu veida ska-
tīšana) ietvaros, gan tiesas darba
nepārtrauktību.

Reformas ieviešana
Latgales tiesu apgabalā

No 2016. gada 1. februāra
Latgales apgabaltiesas darbības
teritorijā būs divas rajona (pil-
sētas) tiesas un zemesgrāmatu
nodaļas:

1. daugavpils tiesa un dau -
gavpils tiesas zemesgrāmatu no -
daļa;

2. rēzeknes tiesa un rēzeknes
tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Svarīgi! Visu līdzšinējo tiesu
darbība tiks nodrošināta arī pēc
reformas:

• Rēzeknes tiesas darbība tiks
nodrošināta arī līdzšinējās Balvu
rajona un Ludzas rajona tiesas
telpās;

• Rēzeknes tiesas zemes grā -
matu nodaļas darbība tiks no dro -
šināta arī līdzšinējās Balvu ra -
jona tiesas zemesgrāmatu no -
da ļas telpās. Ludzā zemesgrā -
ma tu nodaļā iesniedzamo doku -
mentu pieņemšanu un izsnieg -
šanu nodrošinās kompetents dar -
binieks Rēzeknes tiesas telpās
(Lu dzā);

• Daugavpils tiesas darbība tiks
nodrošināta arī līdzšinējās Preiļu

rajona un krāslavas rajona tie -
sas telpās;

• Daugavpils tiesas zemes -
grāmatas nodaļas darbība tiks no -
drošināta arī līdzšinējās Preiļu
rajona tiesas zemesgrāmatas no -
daļas telpās.

Svarīgi! Dokumentus pēc re-
formas būs iespējams iesniegt
jebkurā no tiesas vai zemesgrā-
matas nodaļas atrašanās vietām
pēc personas izvēles. Tāpat jebkurā
zemesgrāmatu nodaļas atrašanās
vietā būs pieejama parakstu uz
nostiprinājuma lūguma aplieci-
nāšana. Dokumentu izsniegšana
no lietas materiāliem tiks organi -
zē ta tās tiesas vai zemesgrāmatu
nodaļas atrašanās vietā, kurā lieta
izskatīta vai pēc pieprasītāja iz -
vēles ar pasta starpniecību.

Piemērs. Lai nostiprinātu īpa-
šuma tiesības uz nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Balvos, personai
līdz šim bija jādodas uz Balvu
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu.
Pēc reformas ieviešanas persona
nostiprinājumu lūgumu varēs ie-
sniegt tāpat, kā līdz šim zemes-
grāmatu nodaļas darbības vietā
Balvos, Ludzā (līdzšinējās Ludzas
rajona tiesas telpās) vai Rēzeknē.

Organizatoriskie
jautājumi

Lietu sadales kārtību un citus
darba organizācijas jautājumus
tiesā nosaka tiesas priekšsēdētājs.
Līdz ar to aicinām Latvijas tiesu
portālā www.tiesas.lv sekot līdzi
aktuālajai informācijai par tiesā
noteikto lietu sadales kārtību un
tiesu darbu pēc reorganizācijas.

Daugavpils un Rēzeknes tiesā
ir nozīmētas kontaktpersonas – tie -
su darbinieki, kuri atbildēs uz jau -
tājumiem neskaidrību gadījumā.

Biežāk uzdotie 
jautājumi un atbildes
Vai tiesu darbinieki ir infor -

mēti par reformām?

Tiesneši, zemesgrāmatu nodaļu
tiesneši, kā arī tiesu un zemes-
grāmatu nodaļu darbinieki ir in-
formēti par izmaiņām tiesu un
zemesgrāmatu nodaļu darba or-
ganizācijā no šī gada 1.februāra.
Tieslietu ministrija pirms reformas
uzsākšanas informēja tiesu priekš-
sēdētājus un zemesgrāmatu nodaļu
priekšniekus par plānotajām iz-
maiņām vairākās sanāksmēs.

Vai reformas rezultātā tiks
samazināts tiesnešu vai darbi-
nieku skaits?

Tiesu reformas mērķis nav
samazināt tiesnešu vai tiesu un
zemesgrāmatu nodaļu darbinieku
skaitu. Reformas rezultātā nesa-
mazināsies lietu skaits. Ārvalstu
prakse liecina, ka reformas rezultātā
pastāv iespēja optimizēt tiesu re-
sursus, piemēram, pārdalot tul-
košanas darbus mazāk noslogotam
tiesu namam. Tiesas priekšsēdētāja
pārziņā ir tiesu darbinieku kom-
petenču un noslodzes izvērtēšana
un amata vietu pārskatīšana ne-
pieciešamības gadījumā.

Vai līdz ar reformas ieviešanu
tiesnešiem vai darbiniekiem būs
jāmaina dzīvesvieta vai jābrauc
uz darbu citā pilsētā?

Reformas rezultātā nemainās
tiesnešu vai tiesu darbinieku
darba vietas, jo Daugavpils tiesas
un Rēzeknes tiesa darbība tiks
nodrošināta līdzšinējo tiesu atra-
šanās vietās.

Arī zemesgrāmatu nodaļu dar-
bība tiks nodrošināta līdzšinējo
zemesgrāmatu nodaļu atrašanās
vietās. Izņēmums ir tikai Ludzas
rajona zemesgrāmatu nodaļa: re-
formas rezultātā Ludzā zemes-
grāmatas nodaļas turpmāk nebūs,
jo attālums līdz Rēzeknei ir
neliels. Gan Ludzas zemesgrāmatu
nodaļas tiesnesis, gan arī darbinieki
ir informēti par iespējām turpmāk
strādāt Rēzeknes tiesas zemes-
grāmatu nodaļā Rēzeknē. Šīs iz-
maiņas neskars iedzīvotājus, jo

informācija par tiesu reformu – 
tās mērķi un būtība
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turpmāk zemesgrāmatu nodaļā
nepieciešamos dokumentus varēs
iesniegt arī Ludzas tiesā.

Vai tiesu arī turpmāk vadīs
līdzšinējais tiesas priekšsēdē-
tājs?

Jā, Daugavpils tiesu un Rē-
zeknes tiesu vadīs līdzšinējie tie -
su priekšsēdētāji. To nosaka gro-
zījumi likumā «Par tiesu varu».
Šie grozījumi paredz arī pievie-
nojamo tiesu priekšsēdētāju piln-
varu izbeigšanu līdz ar tiesu re-
formas ieviešanu. Šo tiesnešu tur-
pmākie darba pienākumi būs sa -
istīti ar tiesneša pamatdarbību –
lietu izskatīšanu.

Vai mainīsies tiesu teritori-
jas?

Reformas rezultātā palielināsies
Daugavpils tiesas un Rēzeknes
tiesas darbības teritorija. Rēzeknes
tiesas darbības teritorija turpmāk
aptvers ne tikai Rēzeknes pilsētu,
Rēzeknes un Viļānu novadu, bet
arī līdzšinējo Balvu un Ludzas
rajona tiesas darbības teritoriju,
tas ir – Baltinavas, Balvu, Ciblas,
Kārsavas, Ludzas, Rugāju, Viļakas
un Zilupes novadu.

Daugavpils tiesas darbības te-
ritorija aptvers ne tikai Daugavpils
pilsētu un Daugavpils un Ilūkstes
novadu, bet arī līdzšinējo Preiļu
un Krāslavas rajona tiesas darbības
teritoriju, tas ir - Aglonas, Dagdas,
Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu
un Vārkavas novadu.

Vai man būs jābrauc uz
citu pilsētu, lai iesniegtu tiesā
vai zemesgrāmatu nodaļā do-
kumentus?

Dokumentus gan tiesā, gan
zemesgrāmatu nodaļā varēs iesniegt
jebkurā līdzšinējās tiesas vai at-
tiecīgi zemesgrāmatu nodaļas at-
rašanās vietā. Arī Ludzā, neskatoties
uz to, ka tur nebūs zemesgrāmatu
nodaļa, zemesgrāmatu nodaļas
dokumentus pieņems Ludzas
tiesas darbinieks.

Reformas rezultātā būtiski pa-
lielinās vietu skaits, kur turpmāk
varēs iesniegt tiesas un zemes-
grāmatu nodaļas dokumentus. Tā
kā vairs nepastāvēs strikta ie-
sniedzamo dokumentu vieta, ie-
dzīvotājiem pat būs iespēja, kār -
tojot kādas citas formalitātes, pie -
mēram, Daugavpilī, iesniegt Da-
ugavpils tiesā pieteikumu, ko ie-
priekš varēja iesniegt tikai braucot,
piemēram, uz Krāslavas rajona
tiesu.

Vai pastāvēs arī citas iespējas,
kā iesniegt vai saņemt doku-
mentus? Vai arī vienmēr jādodas
uz tiesu vai zemesgrāmatu no-
daļu?

Tiesā dokumentus var iesniegt,
izmantojot pasta pakalpojumus
vai arī ar pilnvarotas personas
starpniecību, kuru lietas dalībnieks
ir pilnvarojis vest lietu. Ja lietas
dalībnieks nebūs piedalījies tiesas
sēdē, (arī gadījumos, ja lietu ska -
ta rakstveida procesā) tiesa, kura
pasludina tiesas spriedumu nosūta
lietas dalībniekiem spriedumu, ja
lietas dalībnieks to lūdz. Ja lietas
dalībnieks piekritis, tiesa ar viņu
sazinās elektroniski.

Attiecībā uz zemesgrāmatu
nodaļā iesniedzamiem dokumen-
tiem no 2015.gada 1.maija zvēri-
nātiem notāriem noteikts pienā-
kums nosūtīt elektroniski nostip-
rinājuma lūgumu zemesgrāmatu
nodaļai, ja darījums noslēgts no-
tariālā akta formā. Gadījumā, ja

personas rīcībā ir tiesas nolēmums,
būvvaldes izdots dokuments, pri-
vatizācijas līgums vai Valsts ze -
mes dienesta vai zemes komisijas
lēmums par īpašuma tiesību at-
jaunošanu, un persona izmanto
e-parakstu, nostiprinājuma lūgu -
mu var iesniegt elektroniski ze-
mesgrāmatas portālā www.zemes-
gramata.lv.

Ja personas darījumu slēdz
pašas, neiesaistot zvērinātu notāru
(vai arī zvērinātam notāram ap-
liecinot tikai parakstus), tad
persona nostiprinājuma lūgumu
var iesniegt, izmantojot pasta pa-
kalpojumus vai arī izmantojot
zvērināta notāra palīdzību. Šādā
gadījumā zvērinātam notāram jā-
maksā amata atlīdzība atkarībā
no patērētā laika, bet pārsvarā šī
atlīdzība nepārsniegtu 5,69 euro
un pasta izdevumus.

Pašlaik ir veikti visi nepiecie-
šamie pasākumi, lai īpašniekam
nebūtu personīgi jāvēršas zemes-
grāmatu nodaļā zemesgrāmatas
apliecības vai zemesgrāmatu no-
daļas tiesneša lēmuma par tiesību
nostiprināšanu (datorizdrukas) sa-
ņemšanai. Zemesgrāmatu likums
paredz, ka īpašuma tiesības pār-
bauda, ieskatoties datorizētajā ze -
mesgrāmatā, un papildu doku -
mentu iesniegšana vai uzrādīšana
iestādēs nav nepieciešama.

Tomēr gadījumā, ja jaunais
īpašnieks vēlas saņemt zemesgrā -
matas apliecību vai zemesgrāmatu
nodaļas tiesneša lēmuma dato-
rizdruku, viņam ir iespēja nostip-
rinājuma lūgumā norādīt, lai mi-
nētos dokumentus zemesgrāmatu
nodaļa nosūta pa pastu. Tāpat
nostiprinājuma lūgumā ir iespē -
jams norādīt, ka zemesgrāmatu
nodaļu tiesneša lēmuma datoriz-
druku vēlas saņemt e-pastā. Pa -
pil du maksa par apliecības vai
zemesgrāmatu nodaļas tiesneša
lēmuma datorizdrukas nosūtīša -
nu pa pastu nav jāmaksā.

Informāciju par zemesgrāmatā

ierakstītiem nekustamiem īpašu-
miem, kā arī zemesgrāmatas no-
dalījuma norakstus ir iespējams
saņemt ne tikai zemesgrāmatu no -
daļās. Šādu informāciju ir iespē -
jams saņemt Tiesu administrācijā,
elektroniski valsts vienotās dato-
rizētās zemesgrāmatas portālā
www.zemesgramata.lv. Informāciju
elektroniski var saņemt autorizē-
joties portālā www.zemesgramata.lv
ar lietotājvārdu un paroli, ko
piešķir Tiesu administrācija, ar
elektronisko parakstu vai elek-
tronisko identifikācijas karti, vai
lielāko komercbanku internetban -
kas piekļuves rekvizītiem.

Valsts vienotās datorizētās ze-
mesgrāmatas portālā www.zemes-
gramata.lv atrodama informācija
arī par zemesgrāmatu nodaļā ie-
sniedzamiem dokumentiem un
darbībām, kas personai jāveic, lai
zemesgrāmatā ierakstītu nekusta -
mo īpašumu vai nostiprinātu īpa-
šuma tiesības.

Vai tiesa skatīs lietu tur, kur
ir iesniegti dokumenti?

Pēc reformas ieviešanas var
būt atsevišķi gadījumi, kad lietu
izskatīs tiesnesis citā vietā, nevis
tajā, kurā iesniegti dokumenti.

Lietu sadales kārtība un citi
tiesas darba organizēšanas jautā-
jumi, tostarp lietas pārsūtīšanas
kārtības noteikšana, ir tiesas priekš -
sēdētāja kompetencē.

Līdzšinējā tiesu reformas ie-
viešanas pieredze liecina, ka no-
slodzes izlīdzināšanai, pirmkārt,
tiek izvērtētas iespējas pārsūtīt
rakstveida procesā izskatāmās lie -
tas. Mutvārdu procesā izskatāmo
lietu pārsūtīšana notiek tikai tad,
ja šo lietu izskatīšanu nav iespē -
jama vai ir būtiski apgrūtināta,
piemēram, koncentrējot noteiktu
lietu kategorijas vienā no tiesas
atrašanās vietām, Tomēr arī šajos
gadījumos, nozīmējot lietu iz-
skatīšanu, tiesa ņem vērā, piemē-
ram, lietas dalībnieku nokļūšanas

iespējas, ko nereti ietekmē arī sa-
biedriskā transporta kustība.

kā es zināšu, kur lieta tiks
izskatīta? Vai es sev interesējošo
informāciju par tiesvedības gai -
tu varu iegūt, nevēršoties tiesā?

Tiesa informēs procesa dalīb-
niekus par lietas izskatīšanas vie -
tu un laiku (ar tiesas pavēsti, pa-
ziņojumu par lietas izskatīšanu
rakstveida procesā u.c. dokumen -
tiem).

Latvijas tiesu portāla manas.tie-
sas.lv sadaļā «E-pakalpojumi» ir
iespējams sekot līdzi tiesvedības
gaitai. Ievadot lietas numuru vai
tiesas pavēstes numuru, var iegūt
informāciju par lietas saņemšanas
un izskatīšanas datumu, tāpat arī
izskatīšanas rezultātu, kā arī sprie-
duma spēkā stāšanās datumu.

Autorizēti Latvijas tiesu portāla
manas.tiesas.lv lietotāji var izman -
tot e-pakalpojumu «Manas lie -
tas». Šādā gadījumā papildus tie-
svedības gaitas datiem, lietotājs
var iegūt informāciju par lietas
būtību, samaksātām nodevām un
iepazīties ar elektroniskiem do-
kumentiem (arī skenētiem), ja tā -
di lietā atrodas. Tāpat autorizēti
lietotāji var noklausīties arī tiesas
sēžu audioprotokolus. Latvijas tie -
su portālā manas.tiesas.lv fiziskas
personas var autorizēties ar lieto-
tājvārdu un paroli, ko piešķir Tie -
su administrācija, ar elektronisko
parakstu vai elektronisko identi-
fikācijas karti, kā arī lielāko ko-
mercbanku internetbankas pie-
kļuves rekvizītiem. Juridiska per-
sona var autorizēties ar lietotāj -
vārdu un paroli, kas pirms tam pie-
prasīta Tiesu administrācijā, sadar -
bības līgumā noteiktajā kārtībā.

kā es varēšu piedalīties lie -
tas izskatīšanā, ja tā tiks pār -
sūtīta uz citu tiesu – ne tur, kur
būs iesniegti dokumenti?

Tiesu lietu izskatīšana notiek
rakstveida vai mutvārdu procesā,
klātesot lietas dalībniekiem tiesas

sēdē. Ja lietu izskata rakstveida
procesā, tā tiek izspriesta bez tie -
sas sēdes, lietas dalībniekiem pa-
ziņojot, kad tiesas spriedums ir
pieejams tiesas kancelejā. Šādu
lietu pārsūtīšana lietas dalībniekiem
nerada papildu neērtības saistībā
ar nokļūšanu.

Ja lietas izskatīšana notiek
mutvārdu procesā un tā tiek pār-
sūtīta uz citu tiesas namu, lietas
dalībnieks piedalās tiesas sēdē
klātienē vai ar videokonferences
starpniecību. Ja lietas dalībnieks
vēlas lietas izskatīšanā piedalīties
ar videokonferences starpniecību,
lietas dalībniekam jāiesniedz lū-
gums par videokonferences iz-
mantošanu lietas izskatīšanā.

Gadījumā, ja lietas dalībnieks
izvēlas tiesas sēdē piedalīties
klātienē un tiesa lemj viņam par
labu, tad personai ir tiesības lūgt
atlīdzināt tiesas izdevumus, kas
radušies sakarā ar ierašanos uz
tiesas sēdēm.

kas notiks ar tām lietām, ko
tiesa jau sākusi skatīt. Vai tās
līdz ar reformu sāks skatīt no
jauna?

Likums «Par tiesu varu» no -
teic, ka lietu, kuru izskatīšana ir
uzsākta, turpina izskatīt tas pats
tiesnesis, kurš lietu skatīja līdz
reformas ieviešanai. Lietas, kuru
izskatīšana pēc būtības nebūs uz-
sākta līdz reorganizācijas pabeig-
šanai 2016.gada 1.februārim, tiks
nodotas tai tiesai, kurai pievienos
citas tiesas. Tāpat šai tiesai tiks
nodotas lietas, ja iepriekš izlemtā
lietā būs izskatāmi ar tiesas sprie-
duma izpildi saistīti jautājumi.
Šo lietu sadale un izskatīšana no -
tiks pēc jaunajiem noteikumiem,
ņemot vērā šo tiesu tiesnešu no-
slodzi, kā arī to lietu sadales kār -
tību, ko būs noteicis tiesas priekš-
sēdētājs. Tāpat šādā kārtībā iz -
skatīs lietas, kuru spriedumus būs
atcēlusi apelācijas vai kasācijas
instance.
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Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai
elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem

Lauku atbalsta dienests (LAd) informē, ka,
sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem
varēs tikai elektroniski, izmantojot LAd elek-
troniskās pieteikšanās sistēmu (ePS). 

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā
iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpo -
jumu izmantošanu. 

LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri jau nav
kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt
lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi
varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesnie gumu mak-
sājumu saņemšanai. 

Līguma forma ir pie ejama gan elektroniski LAD
mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē «Kā kļūt par
EPS lietotāju», gan arī jebkurā LAD klientu apkal -
pošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan

personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski,
izmantojot elektronisko parakstu. 

Pavasarī pirms uzsāksies platību maksājumu ie-
sniegšana EPS, LAD organizēs atbalsta pasāku -
mus lauksaimniekiem par EPS lietošanu un pie-
teikšanos platību maksājumiem elektroniski. Atbalstu
sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centrs. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauk-
saimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAd
klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-
pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo
tālruni 67095000. 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja 
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

SiA «Latgales lauksaimniecības zinātnes
centrs» sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību
aicina piedalīties Austrumlatvijas reģiona graudu
un rapšu audzētāju konferencē, kas notiks 
4. martā plkst. 10.30 Viļānu novada kultūras na -
 mā, kul tūras lau kumā 2, Viļānos.

Konferences darba kārtībā: Rapšu, graudu pār-
došanas un koope rācijas iespējas Austrumlatvijā;
Aktualitātes 2016. gada sezonā; 2015. gada izmēģi -
nājumu rezultāti un «BASF» ieteikumi graudu un
rapšu audzēšanai 2016. gada sezonai; Jaunākais

grau daugu, rapšu kultūru aizsardzībā un mēsloša -
nā u.c.

Konferences laikā tiks piedāvāta jaunākā infor-
mācija par grau daugu šķirnēm, mēslojumu, augu
aizsardzības līdzekļiem, jaunāko tehniku un 2015.
gada izmēģinājumu rezultātiem. Monsanto Dekalb
piedāvājums 2016.gada sējas sezonai.

Papildu informācija par konferenci SIA «Latgales
lauksaimniecības zinātnes centrs»
Dr.agr. V. Stram kale 
Mob.: 29465004, e-pasts:strzin@apollo.lv

Austrumlatvijas reģiona graudu un rapšu
audzētāju konference

Atgādinām, ka valsts amatpersonām laika
posmā no 2016. gada 15. februāra līdz 2016. ga -
da 1. aprīlim (ieskaitot) ir jāiesniedz kārtējā
valsts amatpersonas deklarācija par 2015. gadu,
un tas ir obligāti jādara elektroniski, izmantojot
Vid elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turp -
māk – edS).

Ja gadījumā ir nozaudēts VID piešķirtais EDS
identifikators un parole, to vairs nav nepieciešams
atjaunot, lai iesniegtu valsts amatpersonas deklarāciju
vai jebkuru citu dokumentu EDS, jo ikviens var
kļūt par EDS lietotāju, neslēdzot līgumu ar VID,
bet izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risi-
nājumu:

– internetbanku autentifikācijas datus
– Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iz -

sniegto eID viedkarti 
– VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas

centra» izsniegto elektronisko paraksta viedkarti
(e-parakstu). 

! dokumentu iesniegšana arī vairs nav jāap-
liecina ar Vid e-paraksta datni.

tādēļ aicinām gan valsts amatpersonas, gan
visus valsts iestāžu darbiniekus izmantot arī
citus Vid edS pakalpojumus un nepieciešamības
gadījumā iesniegt elektroniski arī citas nodokļu
un informatīvās deklarācijas, piemēram, Gada
ienākumu deklarāciju (no 2016. gada 1.marta),
lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma no-
dokli par attaisnotajiem izdevumiem, t.i., par
saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai
izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības
apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām
iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības ap-
drošināšanas pakalpojumiem.

Iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, izmanto -
jot EDS, tajā automātiski tiek atspoguļota visa
VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju,
proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neaplieka -
mie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par
veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija
no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām ie-
maksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpoju -
miem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie at-

taisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem. Sākot ar šī gada aprīli, deklarācijā
automātiski tiks atspoguļota arī tā informācija, ko
par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību
VID būs iesniegušas mācību iestādes.  

Tādējādi deklarācijas pielikumā D4 iesniedzējam
pašam papildus jānorāda un jāpievieno attaisnojuma
dokumenti (čeki un kvītis, tos iepriekš nofotografējot
vai ieskenējot) tikai par tām summām, par kurām
VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav
iekļāvis deklarācijā.  

Viedtālruņu un planšetdatoru lietotājus aici -
nām izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv),
jo arī tajā iespējams iesniegt Gada ienākumu dekla-
rāciju, bet attaisnojuma dokumentus (čekus un
kvītis) pievienot no attiecīgās ierīces galerijām.  

Aktuāla informācija valsts amatpersonām! 
• Valsts amatpersonas deklarācijā automātiski

var iegūt datus no VID rīcībā esošās informācijas
par amatpersonas papildus ieņemamajiem amatiem

• Valsts amatpersonas deklarācijas Publicējamā
un Nepublicējamā daļā ir sadaļa «Cita informācija»,
kur ir iespējams norādīt informāciju, kas pēc dekla-
rācijas iesniedzēja ieskatiem sniedz pilnīgāku
priekšstatu par valsts amatpersonas mantiskā stā -
vokļa izmaiņām deklarēšanas periodā

• Precizēt jau iesniegtās deklarācijas var, rakst -
veidā vēršoties VID un pamatojot precizējumus, ne
vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās
daļas publiskošanas elektroniskā veidā VID mā -
jaslapā esošajā publiskojamo datu bāzē.

Plašāka informācija par to, kas ir valsts amat-
personas, amatpersonu deklarācijas iesniegšanas
kārtība un termiņi, kā arī uzskatāms metodiskais un
informatīvais materiāls (ar vizuālu palīginformāciju)
par valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu pie-
ejams VID mājaslapas sadaļā Noderīgi/Informācija
valsts amatpersonām.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām
valsts amatpersonas konsultēties klātienē pie VID
Nodokļu pārvaldes Valsts amatpersonu datu admi-
nistrēšanas daļas speciālistiem vai arī zvanīt uz VID
Informatīvo tālruni 67120000, izvēloties tematu
«Informācija valsts amatpersonām». Tāpat VID mā -
jaslapas sadaļā «Kontakti» ir iespējams pieteikties
padziļinātai konsultācijai noteiktā vietā un laikā,
izvēloties tematu «Jautājums par valsts amatperso -
nas deklarāciju». 

VID aicina valsts iestāžu amatpersonas 
un darbiniekus izmantot VID e-pakalpojumus! 

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt
pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus (BVZ)

2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kartēšana visā
Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un inventarizēs mežus,
purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Latvijā par aizsargājamām
atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bioloģiski vērtīgi zālāji, par kuru ap-
saimniekošanu lauksaimnieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem
2014. – 2020. gada Lauku attīstības programmas pasākuma «Agro  vide»
apakšpasākumā «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zā lājos».
Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada rudenim. Lai obligāti ap-
meklējamās platībās pēc iespējas iekļautu zālājus, kuru atbilstība
bioloģiski vērtīga zālāja statusam līdz šim nekad nav pārbaudīta,
t.i., īpašnieks tos nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai
sarkani bloki Lauku atbalsta dienesta mājas lapā, Dabas aizsardzības
pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šā dus zālājus pārbaudei. 

Zemju īpašnieki savus pieteikumus Dabas aizsardzības
pārvaldei var sūtīt līdz šā gada 15. maijam. 

Adrese:  BVz noteikšana
dabas aizsardzības pārvalde, 
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150.

PAziŅoJuMS
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē

ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 upes ielā
16, kupravā, kupravas pagastā, Viļakas novadā, kadastra
Nr.3860 900 0009 – sākumcena eur 685.00, nodrošinājums
eur 68.50, izsole 11.03.2016. plkst. 14-00. 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš
līdz 25.02.2016. plkst. 16-00. Izsoles notiek Privatizācijas
aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā
līdz pieteikuma iesniegšanai. 

Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma
apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

informācija par apskati – 67021348, 67021374.

Samazināts administratīvais slogs svaigpiena,
zivju un olu primārās produkcijas ražotājiem

Grozījumi paredz, ka svaigpiena, zivju un olu ražošanas uzņē mumi,
kuri jau ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē kā
lauksaimniecības dzīvnieku novietnes vai audzētavas, būs uzskatāmi kā
reģistrēti arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) datubāzē kā pārtikas
uzņēmumi.

Pēc piena kvotu atcelšanas 2015.gada 31.martā piena kvotu īpaš -
nieki, kas ražo svaigpienu realizācijai vai iegūst svaigpienu savā saim -
niecībā produktu realizācijai, ir reģistrēti LDC datubāzē izveidotajā dzīv -
nieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas reģistrā.

Grozījumi noteic, ka LDC datubāzē esošie svaigpiena ražotāji, par ku -
riem 2015.gadā būs sniegtas ziņas par pārdoto svaigpienu, un tie zivju un
olu ražotāji, kuri būs reģistrēti līdz 2016.gada 15. februā rim, tiks iekļauti
dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas uzņēmumu
reģistrā, ko administrē PVD, bez papildu darbībām no uzņēmumu puses. 

Savukārt pārtikas uzņēmumiem, kas svaigpiena, zivju un olu
ražošanu būs sākuši līdz 2016.gada 15.februārim, bet nebūs reģistrēti
PVD kā primāro produktu ražotāji, reģistrācijai nepieciešamie dokumenti
pašiem būs PVD jāiesniedz līdz 2016.gada 15.augustam.
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ALtuM pieejamas plašas 
valsts atbalsta iespējas uzņēmējiem

iespējas saņemt finansējumu sava biznesa
sākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai šodien
ir plašas – nauda pieejama gan komercbankās,
gan arī Attīstības finanšu institūcijā ALtuM,
kas ir specializēta, valsts izveidota un valstij pie-
deroša finanšu institūcija, kura piedāvā finansēt
tās dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras paaugstinātu
risku dēļ nevar saņemt finansējumu komerc -
bankās.

Par ALtuM piedāvājumu uzņēmējiem stāsta
ALtuM Gulbenes reģionālā centra vadītājs Va -
tis krauklis.

ko ALtuM piedāvā uzņēmējiem?
ALTUM šobrīd piedāvā aptuveni 20 dažādas

valsts atbalsta programmas: aizdevumus investīcijām
un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai
un attīstīšanai; zemes iegādes aizdevumus; eksporta
kredītu garantijas. Savukārt sadarbībā ar komer-
cbankām piedāvājam mezanīna aizdevumus, kredīta
garantijas, īstenojam mājokļu galvojumu programmu
ģimenēm ar bērniem, kurā gada laikā esam pie -
šķīruši jau vairāk nekā 1200 galvojumus. Strādājam
arī startup jeb tehnoloģisko iesācējuzņēmumu at -
balsta jomā – mums ir īpaša startup vides attīstības
veicināšanas programma, veicam arī ieguldījumus
riska kapitāla fondos.

Biznesa uzsācējiem sniedzam arī nefinanšu at -
balstu:  mentorings, konsultācijas, u.c.

Mūsu piedāvājums ir ļoti plašs, gribētu pat
teikt, ka valsts atbalsta iespējas šobrīd ir plašākas
ne kā jebkad agrāk. Jāatgādina, ka pirms nepilna
gada vienotā organizācijā spēkus apvienoja trīs in-
stitūcijas (ALTUM, Latvijas Garantiju aģentūra un
Lauku attīstības fonds), kas sniedza valsts atbalstu
finanšu instrumentu veidā, un tagad visi šie atbalsta
instrumenti pieejami vienuviet – ALTUM. Turklāt,
mēs strādājam iespējami tuvu klientam, jo mums ir
reģionālie centri 9 lielajās pilsētās un vēl 15 kon -
sultāciju centri mazākās pilsētās, kuri klientiem ir
atvērti noteiktos laikos.

kādos gadījumos uzņēmējam jānāk uz AL-
tuM?

ALTUM piedāvātais atbalsts paredzēts uzņē-
mumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa
idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas
līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai. Mūsu
klientus, kuriem šobrīd piedāvājam dažādas valsts
at balsta programmas, var iedalīt četrās lielās gru -
pās, tie ir: biznesa uzsācēji, mazie un vidējie uzņē -
mumi, lauksaimnieki un iedzīvotāji.

ALTUM nekonkurē ar komercbanku piedāvāto
finansējumu, gluži pretēji – mūsu piedāvātais fi-
nansējums paredzēts tām uzņēmējdarbības jomām,
kurās privātais finanšu tirgus nesniedz finansējumu
pietiekamā apjomā, tas paredzēts tiem klientiem un
projektiem, kuriem nav pieejams kredītiestāžu fi-
nansējums. Dažādu iemeslu dēļ daļai uzņēmēju
aiz devumi komercbankās nav pieejami, piemēram,
biznesa uzsācējiem vai maza apjoma projektiem,
uzņēmumiem ar strauju izaugsmi vai nepietiekamu
nodrošinājumu, jo no komercbanku viedokļa šie
projekti ir pārāk riskanti un tos nav ekonomiski
izdevīgi finansēt. Tomēr šie projekti ir ļoti svarīgi
Latvijai, tie palīdz saglabāt esošās un rada jaunas
darbavietas, nodrošinot ienākumus iedzīvotājiem
un ģenerējot nodokļus valstij, gala rezultātā veicinot
reģionu attīstību.

Ar ko ALtuM piedāvājums atšķiras no citiem?
Mūsu piedāvātajiem aizdevumiem var būt ga -

rāki atmaksas termiņi, zemākas nodrošinājuma pra -
sības, mazākas procentu likmes, atsevišķās program -
mās piedāvājam arī procentu likmes subsīdijas.

Taču jāuzsver, ka arī ALTUM finansē dzīvot-
spējīgas idejas, mēs izvērtējam biznesa perspektīvu
un uzņēmēja iespējas atmaksāt aizdevumu, lai tas
nekļūst uzņēmējam par nepanesamu nastu.  Esam
gandarīti, ka mūsu īstenotās atbalsta programmas ir
noderīgas, ko apliecina arī skaitļi – pēdējo divu
gadu laikā ar mūsu rīcībā esošo valsts atbalsta

finanšu instrumentu palīdzību esam atbalstījuši
vai rāk nekā 4600 dažādu jomu projektus par ko -
pējo summu 229 miljoni eiro. Mēs ar gandarījumu
un lepnumu raugāmies uz mazākiem un lielākiem
uzņēmumiem, kas savam atspērienam un izaugsmei
izmantojuši valsts atbalsta programmu iespējas.

ko ALtuM piedāvā tiem, kas vēlas sākt
savu biznesu vai ir uzsākuši to nesen?

ALTUM rīcībā ir patiešām lieliska programma,
kas palīdz jaunajiem uzņēmējiem sākt savu biznesu.
Tā ir Starta programma, kas ir ļoti pieprasīta un
augstu novērtēta. Tās ietvaros ALTUM sniedz šādu
atbalstu: aizdevumu investīcijām un apgrozāmajiem
līdzekļiem, procentu likmes subsīdiju 70 vai 80%
apmērā, kā arī bezmaksas konsultācijas biznesa
plāna sagatavošanai.

Biznesa uzsācējiem pieejami arī mikrokredīti,
strādājam arī pie tā, lai tehnoloģiskajiem startup
uzņēmumiem ar augstu izaugsmes potenciālu būtu
pieejams riska kapitāla finansējums idejas attīstības
un produkta izstrādes stadijā.

kas paredzēts pieredzējušiem uzņēmējiem?
Arī šiem uzņēmējiem ir plašs piedāvājums –

sākot no maziem aizdevumiem, kas pieejami mik-
rokredītu programmā, līdz pat liela apjoma finansē-
jumam MVU izaugsmes aizdevumu programmā.
Finansējumu piedāvājam gan investīcijām, gan ap-
grozāmajiem līdzekļiem, turklāt MVU izaugsmes
aizdevumu programmā nelauksaimniecības projektu
realizētāji, kas saimniecisko darbību sākuši ne se -
nāk kā pirms pieciem gadiem, var saņemt procentu
likmes subsīdiju 50% apmērā pirmajos piecos ga -
dos maksājamiem aizdevuma procentu maksāju-
miem.

Uzņēmumiem piedāvājam arī kredītu garantijas,
kas kalpo kā papildu nodrošinājums bankas aizde-
vumam, ja tam nepieciešama lielāka ķīla, nekā uz-
ņēmums spēj dot.  

Savukārt eksporta kredītu garantijas, kas faktiski
ir eksporta darījumu apdrošināšanas pakalpojums,
paredzēts eksportētājiem. Tās uzņēmumam ļauj sa -
ņemt atlīdzību par zaudējumiem ārvalstu partnera
nemaksāšanas gadījumā, kā arī sniedz nodrošinājumu
finansējuma saņemšanai eksporta darījumiem uz
valstīm ārpus Eiropas Savienības ar paaugstinātu
risku.

kā ar lauksaimniekiem?
Tuvojas lauksaimnieciskās darbības aktīvā

sezona un arī šeit mums ir ko piedāvāt – gan apgro-
zāmie līdzekļi, bez kuriem neiztikt pavasara lauku
darbos, gan aizdevumi investīcijām. Ļoti pieprasīta
ir arī lauksaimniecības zemes iegādes programma,
kurā aizdevumus turpmāk varēsim piešķirt uz
termiņu līdz 30 gadiem. Tāpat ir pieejamas kredītu
garantijas lauksaimniekiem.

Pagājušajā gadā darbu uzsāka arī ALTUM pār-
valdītais Latvijas Zemes fonds. Tas darbojas trīs
vir zienos – lauksaimniecības zemes iegāde, noma
un pārdošana vai maiņa ar mērķi sekmēt, ka lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme tiek saglabāta un
izmantota lauksaimniecības vajadzībām.  

Fonds lauksaimniecībā izmantojamo zemi pērk
no īpašniekiem – fiziskām un juridiskām personām,
darījumi tiek veikti saskaņā ar vidējām lauksaim-
niecības zemes tirgus cenām attiecīgajā novadā un
pagastā. Iegādātā zeme nonāk Zemes fonda īpašumā
un, gādājot par tās vērtības saglabāšanu un uzla bo -
šanu, tiek piedāvāta pārdošanai vai iznomāšanai
lauk saimnieciskās darbības veicējiem. Pagājušajā
gadā Zemes fonds veica darījumu viena miljona eiro
apjomā, šogad plānoti darījumi aptuveni 2 miljonu
apjomā.

kur saņemt vairāk informācijas par ALtuM
piedāvājumu?

Informācija pieejama mājas lapā www.altum.lv
un 9 reģionālajos centros, tostarp Gulbenē, Rīgas
ielā 47 (atvērts no 8.30 – 17.00), un Attīstības pro-
grammu konsultāciju birojos visā Latvijā. Tuvākie
konsultāciju biroji atrodas Madonā (Saieta laukumā
1) un tas apmeklētājiem ir atvērts otrdienās un ce-
turtdienās no 10.00 – 14.00, kā arī Balvos (Brīvības
ielā 46a), tas apmeklētājiem ir atvērts ceturtdienās
no 12.00 – 14.00, un Alūksnē (Pils ielā 21), ceturt -
dienās no 9.00 līdz 14.00.

Skolēni svaigus augļus un dārzeņus
saņems ilgāk nekā plānots

Programmas «Skolas auglis» ietvaros 2015./2016. mācību ga -
dā Latvijas skolās kopš 2015. gada 2. novembra skolēni trīs rei -
zes nedēļā saņem svaigus augļus un dārzeņus bez maksas.

Plānotais augļu un dārzeņu izdales periods bija noteikts līdz
2016.gada 5.februārim, taču ņemot vērā 2015./2016.mācību gadā
programmā «Skolas auglis» iesaistīto izglītības iestāžu un izglītojamo
skaitu, ir pieņemts lēmums pagarināt produktu izdales periodu.

Produktu izdales periods 2015./2016. mācību gadā tiek pagarināts
līdz 2016. gada 26. februārim (ieskaitot).

Programmas «Skolas auglis» ietvaros skolēni saņem ābolus,
bum bierus, lielogu dzērvenes, kāpostus, kolrābjus, burkānus, kāļus,
ķirbjus vai asorti porcijas. 

Programmas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar svaigu augļu un
dārzeņu piedāvājumu, nodrošinot skolēniem bez maksas augļus un
dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patē riņu, kā arī veicināt
veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.

Informāciju sagatavoja: Simona Saule
Sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67027384, 67027830 
E-pasts: simona.saule@lad.gov.lv

Zināšanai!
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Vid) vērš uzmanību,

ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienā-
kumiem jāiesniedz Vid no 2016. gada 1. marta. 

Tieši tādēļ tā šobrīd vēl nav pieejama VID elektroniskajā dek-
larēšanas sistēmā (EDS). Arī papīra formātā Gada ienākumu
deklarāciju par 2015. gadu aicinām iesniegt, sākot ar 2016. gada
1.martu, jo tikai tad VID rīcībā būs visa darba devēju un citu
ienākumu izmaksātāju informācija. Tā nepieciešama, lai VID
varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi
noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārmaksas summu.

«Latvijas Mednieku apmācību centrs»
organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību vadītāja

apliecības iegūšanai Viļakā vai Balvos.
Pieteikties pa tālr.  29282027 vai www.lmac.lv

Cieņā, valdes locekle Lita Pakalna-Ozola,
tālr.29282027.

l Informācija medniekiem

Mobilais mamogrāfs Viļakā
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk

savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā,
kas ieradīsies 17. martā pie Viļakas domes, Abrenes iela 26.

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pie-
raksta!!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Na -
cio nālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros
izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 ga -
dus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lū-

gums iepriekš sagatavot personas kodu )
Jolanta Selezņeva
SIA Veselības centrs 4
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore
mobila.mamografija@vc4.lv
tālr.: 278 666 55, 671 428 40
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Viïakas no vadâ

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. reģ .apl.Nr. 90009115618, 
ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. At bil dī gā par iz de vu mu te rē zi ja Ba bā ne e-pasts do me@vi la ka.lv, tālr. 64507224, 26540024. 

ie spiests: Si A «Lat ga les dru ka», rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Tūrisma informācijas centrs
prezentēja Viļakas novada apska -
tes objektus, pasākumus un atpū -
tas iespējas novadā. Apmeklētāji
izrādīja lielu interesi par jauno
velo maršrutu «Rypoj vasals»,
kas tapis sadarbībā ar Kārsavas,
Balvu, Rugāju un Baltinavas no-
vadiem, un tiks atklāts šā gada
21. maijā.

Šī gada izstādes koncepcija
bija pamainījusies, līdz ar to no -
vada mājražotājiem un amatnie-
kiem bija iespēja piedāvāt savu
produkciju atsevišķā sten dā. Šo
izdevību izmantoja z.s. «Ko tiņi»
piedāvājot nodegustēt mai zīti ar
rapšu eļļu, kā arī iegādāties kvie -
šu miltus un nerafinētu rapšu
eļļu. 

Izstāde Balttour ir viens no
nozīmīgākajiem gada notikumiem
Baltijas valstu tūrisma nozarē.
Starptautiskā tūrisma izstāde ir
no zī mīga tikšanās tūrisma profe-
sionāļiem, kur tiek dibināti ko n -
tak ti, plānoti jauni tūrisma mar š -
ruti un stiprināta esošā sadar -
bība.

Informāciju sagatavoja
Linda Biseniece – Mieriņa

turisms@vilaka.lv
Viļakas novada tūrisma 
un informācijas centrs

Viļakas novads veiksmīgi tika
pārstāvēts starptautiskajā tūrisma

izstādē Balttour 2016

Kultūras pasākumi novadā
v 6. martā plkst. 14.00 Viļakas kultūras namā Viesizrāde

«Mēs un mūsu sieva» (Sadzīviska komēdija 2 daļās) Ne at ka -
rīgā teātra «Kabata» aktieri – Jānis Kirmuška, Imants Vek -
manis, Aīda Ozoliņa. Biļetes cena: iepriekšpārdošanā – 
EUR 3  no  29. februāra no plkst. 10.00 līdz 16.00 Viļakas KN).
Iz rā des dienā –  EUR 4.

v 8. martā plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā Amatierteātra
«Virši» izrāde Danskovītes luga «Sīvasmuotes senču laiki».

v 8. martā plkst. 18.00 Kupravas pagasta pārvaldes zālē
koncerts «Jums» sievietes!»

v 12. martā plkst. 18.00 Viļakas Kultūras namā Muzikālā
kafejnīca «Pie Ellas». Dziesmu draugu tikšanās (erudīcija, at-
raktivitāte un muzikālie uzdevumi). Piedalās vokālie ansambļi,
grupas, solisti…

v 18. martā plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā «Jāzepa
die nas lustes» pasākuma viesi Baltinavas amatierteātris «Pa -
lādas». Ieeja pasākumā EUR 2,50, biļetes iepriekšpārdošanā
pie TN vadītājas Skaidrītes Šaicānes.

v 19. martā plkst. 19.00 Kultūras centrā «REKOVA»
Folkloras kopas «REKAVAS DZINTARS» «Acītes koncerts»
kopā ar deju kolektīvu «Nebēda» un Šķilbēnu Iniciatīvu
centra «Zvaniņi» ģitāristiem plkst. 22.00 DISKOBALLE Dj
Ingars. Ieeja  EUR 1,50, pēc plkst. 23.00 –  EUR 2.

v 24. martā Nemateriālās kultūras mantojuma centrā «Upī   -
te» Bērnu un jauniešu folkloras svētki «Pulkā eimu, pulkā
teku», Kūkovas folkloras novada sarīkojums ar tēmu ZIRGS
plkst. 10.00 Upītes pamatskolā meistardarbnīcas; plkst. 11.30
Nemateriālās kultūras mantojuma centrā «Upīte» dziedāšana,
dejošana, muzicēšana.

v 27. martā plkst. 11.00 pie Upītes pamatskolas ozola Liel -
 dienas – šūpošanās, olu kaujas, dažādas atrakcijas.

v 27. martā plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā Liel die -
nu pasākums kopā ar folkloras kopu un kapelu «Egle» Balle
kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieeja līdz plkst. 23.00 –
EUR 2, pēc plkst. 23.00 – EUR 2,50.

v 27. martā plkst. 16.00 Viļakas kultūras namā Lieldienu
pasākums «Dzīvi dzīvojam un svinam...» Viļakas kultūras
nama Dramatiskā kolektīva Izrāde ar amatiermākslas kolektīvu
dalību.

v 27. martā plkst. 11.00 Žīguru kultūras namā Mazo vo -
kā listu konkurss «Žīguru cālis – 2016» un 20 gadu jubilejas
«Cāļu» salidojums.

v 27. martā plkst. 19.00 Borisovas Tautas namā  Liel -
dienu noskaņu pasākums. Plkst. 21.00 svētku balle.

v 27. martā plkst. 19.00 Kultūras centrā «Rekova» «NO-
VADVĪZIJA». Plkst. 22.00 balle ar «Unknown Artist». Ieeja –
brīva.

No 5. līdz 7. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā, rīgā norisi -
nājās 23. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour
2016, kurā savu tūrisma piedāvājumu prezentēja arī Viļakas
novada tūrisma un informācijas centrs.  Viļakas novads tika pār -
stā vēts kopējā Latgales stendā vienkopus ar pārējiem Latgales
novadu tūrisma speciālistiem.
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