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Budžets

Viļakas novada pašvaldības budžets 2017. gadam sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība

ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus
tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras
uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 5 001 472 kopsummā.
Budžeta izdevumi plānoti EUR 5 766 656 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņē mumu

pamatsummas atmaksas). 
Turpinājums 11.–17. lpp.
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Viïakas no vadâ

aktUalitātEs Viļakas NoVada domē

NOLIKUMS
Viļakā

2016. gada 29. decembrī (protokols Nr.19, 7.&)

Grozījumi Viļakas novada domes 26.09.2013. nolikumā
«Viļakas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku

atlīdzības un sociālo garantiju nolikums»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»21.panta pirmās daļas

13.punktu,41.panta pirmās daļas 2.punktu,63.pantu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,

Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra  noteikumiem Nr.66
«Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku

darba samaksu  un tās  noteikšanas kārtību»
un Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075

«Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs»

Izdarīt Viļakas novada domes 2013. gada 26. septembra nolikumā «Viļakas novada
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju noli -
kums» (turpmāk - Nolikums) grozījumus:

1. Izteikt Nolikuma tiesisko regulējumu šādā redakcijā:
«Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 13. punktu,

41. panta pirmās daļas 2. punktu, 63. pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amat -
personu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra  no-
teikumiem Nr.66 «Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību» un Ministru kabineta 2010. gada
30. novembra noteikumiem Nr.1075 «Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs».

2. Izteikt nolikuma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
«2.1. Domes priekšsēdētāja mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Centrālās

statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo mēneša
vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro, (t.i., ņem vērā darba samaksu
valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu 2,2.
Mēnešalga tiek noapaļota pilnos eiro».

3. Izteikt nolikuma 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
«2.2. Domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalga tiek noteikta, ņemot vērā Centrā -

lās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo
mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro, (t.i. ņem vērā darba

sa maksu valstī gadā pirms budžeta projekta sagatavošanas gada), piemērojot koeficientu
1,76. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos eiro.»

4. Izteikt 2. tabulu «Viļakas novada pašvaldības darbinieku mēneša amatalga» jaunā
redakcijā saskaņā ar 1. pielikumu.

5. Grozījumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2016. gada 29. decembrī Nr. 7/2016  (protokols Nr.19, 16.&)

Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 18.02.2016. 
Saistošajos noteikumos Nr.1/2016

«Par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
14. panta 2. daļas 2. punktu, 21. panta 1. daļas

2.punktu, 46. panta 1. un 2. daļu un likuma
«Par pašvaldību budžetiem» 16. pantu

1. Apstiprināt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetā: 
1.1. Pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par – 62 999 EUR, saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2. Pamatbudžeta izdevumus palielināt par – 39 535 EUR, saskaņā ar pielikumu

Nr.1 un Nr.2;
1.3. Pamatbudžeta naudas atlikums perioda beigās – 67 998 EUR;
1.4. Pamatbudžeta saņemtos aizņēmumus samazināt par – 8674 EUR, saskaņā ar

pielikumu Nr.1
1.5. Speciālā budžeta ieņēmumus palielināt par – 2295 EUR, saskaņā ar pielikumu Nr.3;
1.6. Speciālā budžeta naudas atlikums perioda beigās – 37 368 EUR, saskaņā ar

pielikumu Nr.3;
1.7. Apstiprināt ziedojumu budžeta ieņēmumus – 3180 EUR, saskaņā ar pielikumu Nr.4;
1.8. Apstiprināt ziedojumu budžeta izdevumus – 3547 EUR, saskaņā ar pielikumu Nr.4;
1.9. Apstiprināt ziedojumu budžeta naudas atlikumu perioda beigās – 1812 EUR.

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

• Izdarīt Viļakas novada domes 2016. gada 30. novembra
lēmumā «Par grozījumiem Viļakas novada domes admi-
nistrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu
vienību sarakstā» (protokols Nr.18, 5.&) grozījumus un
izteikt lēmuma 1.1. punktu šādā redakcijā:

«1.1. Samazināt amata «sociālais darbinieks ar ģime -
nēm ar bērniem» (profesijas kods 263503, saime 39, lī -
me nis IIIA) vienību skaitu no 2.0 uz 1.0.».

• 1. Lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa parā -
da/pārmaksas dzēšanu tiesīga parakstīt Viļakas novada
domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne;

2. Lēmumus par nekustamā īpašuma nodokļa parā -
da/pārmaksas dzēšanu sagatavo parakstīšanai nodokļu no -
devu administratore Nadežda Kozlovska.

• 1. Pilnvarot Viļakas novada Vecumu pagasta pārval -
des vadītāju Ligiju Loginu veikt patstāvīgu parādu pie -
dzi ņas procesa uzsākšanu un realizēšanu bez pašvaldības
domes lēmuma pieņemšanas, ceļot prasības tiesā par īres
līgumu laušanu, parādu par īres maksas un komunālo pa-
kalpojumu maksājumu piedziņu no debitoriem Viļakas
novada pašvaldības Vecumu pagasta teritoriālajā vienībā;

2. Pilnvarot Viļakas novada Kupravas pagasta pār val -
des vadītāju Aleksandru Tihomirovu veikt patstāvīgu pa -
rādu piedziņas procesa uzsākšanu un realizēšanu bez paš -
valdības domes lēmuma pieņemšanas, ceļot prasības tie -
sā par īres līgumu laušanu, parādu par īres maksas un ko-
munālo pakalpojumu maksājumu piedziņu no debitoriem
Viļakas novada pašvaldības Kupravas pagasta teritoriālajā
vienībā;

3. Pilnvarot Viļakas novada Medņevas pagasta pārval -
des vadītāju Juri Prancānu veikt patstāvīgu parādu pie -
dzi ņas procesa uzsākšanu un realizēšanu bez pašvaldības
domes lēmuma pieņemšanas, ceļot prasības tiesā par īres
līgumu laušanu, parādu par īres maksas un komunālo pa-
kalpojumu maksājumu piedziņu no debitoriem Viļakas
novada pašvaldības Medņevas  pagasta teritoriālajā vienībā;

4. Pilnvarot Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldes
vadītāju Oļegu Kesku veikt patstāvīgu parādu piedziņas
procesa uzsākšanu un realizēšanu bez pašvaldības domes
lēmuma pieņemšanas, ceļot prasības tiesā par īres līgumu
laušanu, parādu par īres maksas un komunālo pakalpojumu
maksājumu piedziņu no debitoriem Viļakas novada pa-
švaldības Žīguru pagasta teritoriālajā vienībā;

5. Pilnvarot Viļakas novada Susāju pagasta pārvaldes
vadītāju Ilmāru Locānu veikt patstāvīgu parādu piedziņas
procesa uzsākšanu un realizēšanu bez pašvaldības domes
lēmuma pieņemšanas, ceļot prasības tiesā par īres līgumu
laušanu, parādu par īres maksas un komunālo pakalpojumu
maksājumu piedziņu no debitoriem Viļakas novada pa-
švaldības Susāju pagasta teritoriālajā vienībā;

6. Pilnvarot Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldes
vadītāju Andri Mežalu veikt patstāvīgu parādu piedziņas

procesa uzsākšanu un realizēšanu bez pašvaldības domes
lēmuma pieņemšanas, ceļot prasības tiesā par īres līgumu
laušanu, parādu par īres maksas un komunālo pakalpojumu
maksājumu piedziņu no debitoriem Viļakas novada pa-
švaldības Šķilbēnu pagasta teritoriālajā vienībā.

• Grozīt Viļakas novada domes 2013. gada 28. februāra
lēmumu «Par līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekoša -
nu noslēgšanu ar SIA «ZAAO» un maksas par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu noteikšanu» (protokols Nr.5,
37.&.) un izteikt lēmuma 3. punktu šādā redakcijā:

«3. Apstiprināt SIA «ZAAO» iesniegto sadzīves atkri -
tumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt mak -
su par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viļakas no -
va da pašvaldības administratīvajā teritorijā – 18,04 EUR
par 1 m3 atkritumu (bez PVN), ko veido:

3.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadā -
šanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savāk -
šanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība
un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabie drī -
bas izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkri -
tumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas
jomā – 10,95 EUR apmērā par 1 m3,

3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu  atkritumu po li -
gonā «Kaudzītes» – 3,84 EUR apmērā par 1 m3,

3.3. Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 3.25 EUR apmē -
rā par 1 m3».

• Izdarīt grozījumus Viļakas novada domes 26.09.2013.
nolikumā «Viļakas novada pašvaldības institūciju amat-
personu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju no-
likums».

• 1. Rīkot Viļakas novada domei piederošā nekustamā
īpa šuma «Susāju pagasts, Viļakas novads, kadastra nu -
murs 3878 008 0064», kas sastāv no zemes vienības
(starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0064 ar
platību 0,94 ha, pirmo izsoli;

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma «Susāju pagasts,
Viļakas novads, kadastra numurs 3878 008 0064» pirmās
izsoles sākumcenu – 721.00 EUR (septiņi simti divdesmit
viens euro 00 euro centi).

• Slēgt Sadarbības līgumu ar Daugavpils pilsētas paš -
valdības iestādi «Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs»
par starptautiskā glezniecības simpozija Viļakā «Valdis Bušs
2017» producēšanu un realizēšanu 2017. gada 12.–25. jūlijā.

• Slēgt Sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju uz pieciem gadiem par sadarbību studentu
prak ses programmu īstenošanā, informācijas un pieredzes
apmaiņu reģionālās attīstības jomā, zinātniski pētnieciskajā
un mācību metodiskajā attīstībā.

• Slēgt Sadarbības līgumu ar akciju sabiedrību «Lat -

vijas valsts meži» ar mērķi izveidot kvalitatīvu tūrisma un
dabas izziņas infrastruktūras tīklu dabas liegumā «Stom -
paku purvi».

• Apstiprināt nemateriālā kultūras mantojuma centra
«Upīte» maksas pakalpojumus:

• Piešķirt pašvaldības 2017. gada budžetā līdzfinansējumu
biedrībai «Atzelšana», reģ.nr.40008214320, EUR 788.26
apmērā Lauku atbalsta dienesta projekta Nr.16-07-AL19-
A19.2207-000007 «Tautas tērpu iegāde folkloras kopai
«Atzele»» īstenošanai.

• Piešķirt pašvaldības 2017. gada budžetā līdzfinansējumu
biedrībai «Upītes folkloras kopa», reģ.nr.50008155851,
EUR 899.75 apmērā Lauku atbalsta dienesta projekta
Nr.16-07-AL19-A19.2207-000006 «Ziemeļlatgales tautas
tērpu izgatavošana Upītes bērnu folkloras kopai» īsteno-
šanai.

• 1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 33335,50 EUR
(trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro 50
centi) ar tās noteikto procentu likmi pašvaldības noteikto
prioritāro investīciju projektu īstenošanai – «Būvprojekta
izstrāde un autoruzraudzība rehabilitācijas centra izveidei
Viļakā»;

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2017. gada
janvāris;

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada
pašvaldības budžetu;

4. Aizņēmuma atmaksu veikt, sākot ar 01.01.2018;
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi.
• Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.7/2016 «Grozījumi

Viļakas novada pašvaldības 18.02.2016. Saistošajos no-
teikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības
2016.gada budžetu»».

• Nodot dzīvokļa īpašumu Pļavu ielā 2-1, Viļakā, Vi -
ļakas novada Sociālā dienesta lietošanā.

• Pieņemt Viļakas novada pašvaldības Ētikas kodeksu.
• Apstiprināt Viļakas novada domes 2016. gada 29. de -

cembra noteikumus «Par izglītojamo vecāku līdzfinansēju -
mu izglītības programmas apguvei Viļakas mūzikas un
mākslas skolā».

• Piešķirt Viļakas novada domes priekšsēdētāja viet -
niekam Leonidam Cvetkovam ikgadējā apmaksātā atva-
ļinājuma daļu – no 29.12.2016. līdz 04.01.2017. (par
darba periodu no 01.03.2015. līdz 28.02.2016.).

Visu 29. decembra kārtējās domes sēdes protokolu
var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

l Viļakas novada domes 2016. gada 29. decembra kārtējā sēdē nolēma:
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Viïakas no vadâ

aktUalitātEs Viļakas NoVada domē / UzņēmējdaRBīBa
NOTEIKUMI

Viļakā
2016. gada 29. decembrī (protokols Nr.19, 23.&)

PAR IZGLĪTOJAMO VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVEI

VIĻAKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»

41. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 75. pantu

i Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi par izglītojamo vecāku līdzfinansējumu izglītības

programmas apguvei Viļakas mūzikas un mākslas skolā (turpmāk -
noteikumi) nosaka:

1.1. izglītojamo vecāku līdzfinansējuma izglītības programmas
apguvei (turpmāk tekstā – līdzfinansējums) apmēra noteikšanas,
iekasēšanas un izlietojuma kārtību skolā;

1.2. kārtību, kādā veidā izglītojamā vecāki vai aizbildņi pilnīgi
vai daļēji tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma izglītības programmas
apguvei.

2. Līdzfinansējums izglītības programmas apguvei veido daļu
no pašvaldības budžeta piešķirtā skolas finansējuma.

ii līdzfinansējuma mērķi un apmērs
3. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu skolas uzdevumus

un nodrošinātu:
3.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību

procesa norisei;
3.2. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos

(kon kursi, koncerti, festivāli u.tml. pasākumi);
3.3.  izglītojamo un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamu-

dinājumus;
3.4.  pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi;
3.5.  skolas attīstību.
4. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1. septembra līdz

31. maijam.
5. Līdzfinansējuma summa ir jāiemaksā Viļakas novada domei

līdz katra mēneša 20. datumam.
6. Līdzfinansējuma apmēru apstiprina Viļakas novada dome,

pieņemot lēmumu.

iii skolas direktora kompetence
7. Skolas direktors var ierosināt pedagoģiskās padomes sēdē:
7.1. izskatīt vecāku/aizbildņu iesniegumus par līdzfinansējuma

samazināšanu vai atbrīvošanu no tā;
7.2. lemt par līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvošanu no

līdzfinansējuma:
7.2.1. bāreņiem;
7.2.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem;
7.2.3. maznodrošināto ģimeņu bērniem;
7.3. lemt par līdzfinansējuma samazināšanu bērniem no vienas

ģimenes, kas vienlaicīgi mācās skolā:
7.3.1. par diviem izglītojamajiem – līdzfinansējuma samazinājums

25% apmērā par katru izglītojamo;
7.3.2. par trim izglītojamajiem un vairāk – līdzfinansējuma sa-

mazinājums 50% apmērā par katru izglītojamo.

8. Lai pretendētu uz pilnu vai daļēju līdzfinansējuma
samazināšanu vai atbrīvošanu, izglītojamajam ir sekmīgi jāmācās
un izglītojamā vecākiem/aizbildņiem līdz katra mācību gada
10. septembrim un 10. janvārim ir jāiesniedz skolā šādi dokumenti:

8.1. vecāka/aizbildņa rakstisks iesniegums;
8.2. izziņa par ģimenes sastāvu;
8.3. izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas  personas statusu;
8.4. izglītojamā dzimšanas apliecības kopija;
8.5. citi dokumenti, kas varētu apliecināt nepieciešamību

pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no līdzfinansējuma (izziņa par ie-
nākumiem u.c.).

iV. Noslēguma jautājumi
9. Skola ar izglītojamā vecākiem vai aizbildņiem par

līdzfinansējumu slēdz rakst veida vienošanos.
10. Visus jautājumus, kas saistīti ar līdzfinansējumu, skolas

vadība un pedagogi drīkst kārtot tikai ar izglītojamā vecākiem/aiz-
bildņiem.

11. Izglītojamajiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ
neapmeklē skolu, līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot
mācības skolā, līdzfinansējums netiek atmaksāts.

12. Grozījumus noteikumos var veikt izskatot skolas pedagoģiskajā
padomē. Grozī jumus noteikumos apstiprina Viļakas novada dome.

13. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

• 1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 5.4.1. spe -
cifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt un atjaunot biolo ģis -
ko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas»  5.4.1.1.
pasākumā «Antropogēno slodzi mazinošas infra struk -
tūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās»
ar projektu «Izveidot kvalitatīvu tūrisma un dabas
izziņas infrastruktūras tīklu dabas liegumā «Stompaku
purvi»» par kopējo summu EUR 266459,26.

2. Projekta finansēšanā nodrošināt Viļakas novada
domes līdzfinansējumu 15% apmērā – EUR 39968,89
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, sa -
ņe mot 85% jeb EUR 226490,37 atbalstu attiecināmajām
izmaksām no Eiropas Reģionālā attīstības fonda.

Visu 5. janvāra ārkārtas domes sēdes protokolu
var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes
sēdes.

l Viļakas novada domes 2017. gada 5. janvāra ārkārtas sēdē nolēma:

Viļakas novada dome rīko pirmo atklāto
mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam
īpašumam susāju pagastā, kadastra numurs
3878 008 0064, kas sastāv no vienas zemes
vienības (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu
3878 008 0064, 0,94 ha platībā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 721 EUR,
nodrošinājums ir 72,10 EUR, reģistrācijas maksa ir
14 EUR.

izsole notiks 2017. gada 13. februārī
plkst. 10:00 Viļakas novada domē, 

zālē, abrenes ielā 26, Viļakā.
Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi ir ze-

mesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu, kas pieguļ starpgabalam, ir
nostiprinātas zemesgrāmatā. Šo nekustamo īpašumu
īpašnieki var iesniegt pieteikumus par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu mēneša laikā kopš sludinājuma

par zemes vienības (starpgabala) pārdošanu izsolē
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» un ir
izpildījuši izsoles priekšnoteikumus.

Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu
veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt
pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar
izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem
var Viļakas novada domē, abrenes ielā 26, Viļa -
kā, 106. kabinetā, katru darba dienu no plkst. 10:00
līdz 15:00,sākot ar sludinājuma publicēšanas
dienu līdz 2017. gada 10. februārim plkst. 15:00.
Šajā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums un reģistrācijas maksa ieskai -
tāms Viļakas novada domes, reģistrācijas Nr.
90009115618, kontā LV60UNLA0050017178471,
AS «SEB ban ka», pirms pieteikuma iesniegšanas
par piedalīšanos izsolē.

Paziņojums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru
Viļakas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Ar Viļakas novada domes 2016. gada 29. decembra sēdes lēmumu «Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu» (prot. Nr.19, 6.§.)

noteikta maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Viļakas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā 18,04 EUR par 1 m3 atkritumu (bez PVN).

Paziņojums par izsoli

13. janvārī Rēzeknē, Baznīcas ielā 19 ar svi -
nī gu pasākumu tika atklāts latvijas investīciju
un attīstības aģentūras (liaa) Rēzeknes biznesa
inkubators – pirmais no 14 liaa biznesa inkuba -
toriem reģionos. tā atklāšanas pasākumā jaunos
uzņēmējus un viesus uzrunāja Rēzeknes domes
priekšsēdētājs aleksandrs Bartaševičs, liaa Biz -
nesa inkubatoru departamenta direktore laura
očagova, kā arī liaa Rēzeknes biznesa inkuba -
tora vadītāja skaidrīte Baltace.

Pasākuma laikā medijiem bija iespēja uzzināt
biznesa inkubatora darbības pamatprincipus, apskatīt
tā telpas, iepazīties ar biznesa inkubatora sadarbības
partneriem, kā arī iegūt informāciju par LIAA biz ne -
sa inkubatora attīstības plāniem Rēzeknē un tā dar -
bības teritorijā – Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas,
Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, kā arī Viļānu un
Rēzeknes novados.

Rēzeknes domes priekšsēdētāju Aleksandru Barta -
ševiču priecē kuplais pieteikumu skaits: «Tas lieci -
na par to, ka daudzi rēzeknieši gatavi pilnveidot
savas idejas un iesaistīties uzņēmējdarbībā. Jaunais
inkubators būs lieliska platforma, kurā būs iespēja
apgūt vajadzīgās prasmes, sadarbojoties ar profesio -
nālu komandu. Protams, tas ir tikai sākuma posms,
taču jau tagad varam redzēt, ka gan LIAA, gan Rē-
zeknes pašvaldības pūliņi vainagojas ar rezultātiem.
Esmu pārliecināts, ka vismaz daļa jauno uzņēmēju
spēs atrast savu vietu tirgū un veiksmīgi darboties
ne tikai savā, bet arī pilsētas, reģiona un valsts iz-
augsmes labā.»

«Uzsākot biznesu, ikviens jaunais uzņēmējs sasto -
pas ar grūtībām, kas bieži vien saistītas ar zinā šanu,
pieredzes, kā arī finanšu līdzekļu trūkumu. Biz nesa
inkubatori būs lielisks atbalsts jaunajiem uzņē mē -
jiem, ļaujot ātri un sekmīgi pārvarēt šīs grūtības, lai
spē tu attīstīties un dot pienesumu Latvijas tautsaim -
niecībai pašu spēkiem,» ikvienam biznesa inkubatora
dalībniekam novēl LIAA direktors Andris Ozols.

Pasākumā piedalījās arī Rēzeknes biznesa inku-
batora darbības teritorijā ietilpstošo pašvaldību
vadītāji, sadarbības partneri no Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas, finanšu institūcijas ALTUM, Rēzeknes
speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes, Latgales
Uzņēmējdarbības centra, uzņēmēju organizācijām,

kā arī komersanti un biznesa ideju autori, kuri jau
iesnieguši pieteikumus uzņemšanai biznesa inku-
batorā.

Lai veicinātu auglīgu un inovatīvu jauno ko-
mersantu attīstību, LIAA 2016. gada 1. septembrī
izveidoja 15 biznesa inkubatorus - LIAA reģionālās
filiāles visā Latvijā: nacionālas nozīmes centros –
Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī,
Valmierā, Rēzeknē un Daugavpilī; reģionālas
nozīmes centros – Kuldīgā, Talsos, Bauskā, Siguldā,
Ogrē un Madonā.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt nepieciešamo
atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Visiem pakalpojumiem tiks piemērots 50% līdzfi-
nansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopē -
jās vērtības vajadzēs segt tikai 50% un inkubators
attiecīgi segs otru pakalpojuma vērtības daļu.

Inkubatoros ir pieejama arī tā sauktā pirmsinku-
bācija, kuras ietvaros uzņēmēji var testēt savas
biznesa idejas un saņemt bezmaksas konsultācijas.

Komersantu un biznesa ideju autoru pieteikumu
pieņemšana uzņemšanai biznesa inkubatorā tika
uzsākta 2016. gada 1. decembrī. Līdz šim Rēzeknes
biznesa inkubatorā saņemti 15 pieteikumi, tajā skai -
tā 9 komersanti pieteikušies un jau tuvākajā laikā
sāks izmantot inkubācijas pakalpojumus. 6 biznesa
ideju autori pieteikušies pirmsinkubācijas atbalsta
saņemšanai. Vairāk pretendentu Rēzeknes biznesa
inkubatorā patlaban ir no Rēzeknes un Balvu nova -
da. Biznesa ideju autori un komersanti darbību plā -
no tekstila, rūpnieciskās ražošanas, pakalpojumu
un citās jomās.

Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā
un cita informācija pieejama LIAA mājas lapā
www.liaa.gov.lv.

Rēzeknes biznesa inkubators
Baznīcas iela 19, Rēzekne, lV- 4601, latvija
tālrunis: 62401095
darba laiks: darba dienās 8:30–17:00
LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta

«Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju
inkubators» ietvaros.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67039472

Rēzeknē atklāts pirmais no 14 LIAA 
biznesa inkubatoriem reģionos 
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• 1. Reģistrēt zemesgrāmatā zemes gabalu Pils ielā 40,
Viļakā, Viļakas novadā, kadastra apzīmējums 3815 004
0030, platībā 0,3029 ha  īpašumā uz pašvaldības vārda;

2. Atsavināt Viļakas novada pašvaldībai piekrītošo
nekustamu īpašumu – zemes gabalu Pils ielā 40, Viļakas
novadā, kadastra apzīmējums 3815 004 0030, platībā
0,3029 ha par brīvu cenu.

• 1. Pagarināt telpu (platība 22,79 kvm) Abrenes ielā
26, Viļakā nomas līgumu ar Nodarbinātības valsts aģen -
tūru uz 6 (sešiem) gadiem Nodarbinātības valsts aģentūras
funkciju nodrošināšanai sociālās aizsardzības jomā
Viļakas novada administratīvajā teritorijā uz 6 gadiem –
līdz 2022. gada 28. februārim;

• 2. Noteikt telpu nomas maksu 74.41 EUR mēnesī
(bez PVN).

• 1. Pagarināt 2009. gada 21. jūlija nedzīvojamo telpu
nomas līgumu Nr.5-7/22 ar Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu par telpu Parka ielā 2, Viļakā (platība
77,98 m2) līdz 2021. gada 20. jūlijam veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai;

• 2. Noteikt telpu nomas maksu 224.70 EUR mēnesī
(bez PVN).

• Mainīt vēlēšanu iecirkņu Nr. 332 «Viduču pamatskola,
«Pienenes», Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.» un
Nr. 335 «Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža iela 1, Reko va,
Šķilbēnu pag., Viļakas nov.» atrašanās vietu un nosaukumus:

• 1. Apstiprināt Viļakas novada izglītības iestāžu di rek -
 toru mēneša darba algas likmes un slodzes:

2. Amatalgas darba samaksai piemērojamas no 2017.
gada 1. janvāra.

• 1. Apstiprināt Viļakas novada  izglītības iestāžu direk -
toru vietnieku mēneša darba algas likmes un slodzes:

2. Amatalgas darba samaksai piemērojamas no 2017. ga -
da 1. janvāra.

• Piešķirt pašvaldības 2017. gada budžeta līdzfinansē -
jumu Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzei,
reģ.nr.90000450413, EUR 2406.69 apmērā Lauku atbalsta
dienesta projekta Nr.16-07-AL19-A019.2201-000014
«Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas
vitrā žu restaurācija» īstenošanai.

• Valsts budžeta piešķirto finansējumu mācību līdzekļu
un mācību literatūras iegādei Viļakas novada pašvaldības
izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglī tī -
 bas programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un
vispārējās vidējās izglītības programmas, sadalīt sekojoši:

• 1. Piešķirto finansējumu vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba sa -
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām par 2017. gada janvāri – augustu sadalīt sekojoši:

2. Piešķirto finansējumu piecgadīgo un sešgadīgo ap-
mācībai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām par 2017. gada jan -
vāri – augustu sadalīt sekojoši:

3. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu
un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociā -
lās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par 2017. gada
janvāri – augustu sadalīt sekojoši:

• 1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ceļu un
ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2017.-
2019. gadam;

2. Noteikt, kaprogramma ir precizējama katru gadu
at bilstoši faktiski pieejamajam kārtējā gada finansējumam.

• 1. Apstiprināt Viļakas novada administrācijas, iestā -
žu un struktūrvienību darbinieku amatu vienību sarakstu
uz 2017. gada 1. februāri;

2. Apstiprināt amatu sarakstu un piemaksu apmēru par
darbu, kas saistīts ar īpašu risku vai amata (darba) specifiku.

• Apstiprināt Viļakas novada Kultūras namu un Tautas
namu pasākumu plānu 2017. gadam.

• 1. Apstiprināt Viļakas novada izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes pasākumu plānu 2017. gadam;

2. Apstiprināt Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pasā -
kumu plānu 2017. gadam;

3. Apstiprināt Medņevas Jauniešu iniciatīvu centra «Sau -
leszieds» pasākumu plānu 2017. gadam;

4. Apstiprināt Šķilbēnu Jauniešu iniciatīvu centra
«Zvaniņi» pasākumu plānu 2017. gadam;

5. Apstiprināt Viļakas sporta pasākumu plānu 2017. gadam;
6. Apstiprināt Šķilbēnu sporta pasākumu plānu 2017. gadam.
• 1. Apstiprināt pašvaldības finansējuma sadali Viļa kas

novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai:

2. Amatiermākslas kolektīvu vadītājiem tiek noteiktas
šādas stundas tarifa likmes un stundu skaits nedēļā:

2.1. Pirmās kategorijas amatiermākslas kolektīvu va-
dītājiem (amatiermākslas kolektīvi, kas iekļauti Dziesmu
un deju svētku likumā) – līdz 4 stundām nedēļā, stundas
tarifa likme EUR 6,25 (bez Darba devēja VSAOI);

2.2. Otrās kategorijas amatiermākslas kolektīvu vadī -
tājiem (amatiermākslas kolektīvi, kas nav iekļauti Dzies -
mu un deju svētku likumā) – līdz 3 stundām nedēļā, stun -
das tarifa likme EUR 5,90 (bez Darba devēja VSAOI).

• Atcelt Viļakas novada domes 29.12.2016. lēmumu
«Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumiem 3892 007 0119, 3892 007 0055, 3892 007
0107 sadali, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu
noteikšanu» (protokols Nr. 19, 28.&).

• 1. Aktualizēt Viļakas novada domes īpašumā vai val -
dījumā esošu neapbūvētu zemes vienību sarakstu, kas no-
dodamas nomā;

2. Apstiprināt Viļakas novada domes īpašumā vai valdī -
ju mā neapbūvētu zemes vienību sarakstu, kas nododamas
nomā.

• Piešķirt priekšfinansējumu «Skolēnu vecāku biedrī -
ba», reģ.nr.40008112348, EUR 2148.30 apmērā Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras projekta Nr.2016-3-
LV02-KA105-001410 «Cool to be green» (Forši būt za -
ļam) īstenošanai.

• Pieņemt Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 26. jan -
vāra saistošos noteikumus Nr.1/2017 «Par Viļakas novada
pašvaldības 2017. gada budžetu».

Nomai nododamo zemes vienību saraksts

aktUalitātEs Viļakas NoVada domē

l Viļakas novada domes 2017. gada 26. janvāra kārtējā sēdē nolēma:

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

Vilakas novada_JANVARIS_2017_avize.qxd  07.02.2017  14:20  Page 4



5

Viïakas no vadâ

PRO JEK TU AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

Biedrība «māRo» ir reali-
zējusi projektu Nr. 16-07-al19-
a019.2206-000017 «Romu kul-
tūras popularizēšana ziemeļlat -
galē» par summu EUR 9516,82,
no kuras EUR 8565,14 ir publis -
kais finansējums, līdzfinansēju -
mu EUR 951,68 apmērā nodro -
šināja Viļakas novada dome.

Patīkami saviļņots par realizē -
to projektu ir biedrības «MĀRO»
vadītājs Sergejs (Ruslans) Bur-
kevičs. «Mums ir iegādāta lielis -
ka aparatūra. Ir jauns sintezators,
vijole un ģitāra, kā arī ir iegādāts
jauns mikrofons un viens jauns
mikrofons ar radio sistēmu. Esam
nopirkuši arī combo pastiprinā -
tāju, aktīvo skandu, mikserpulti,
gaismu komplektu, statīvus un
aprīkojumam somas, lai būtu dro -
ši pārvietot mūzikas un skaņas
tehniku uz pasākumu norises vie -
tām. Iegādājāmies arī datorteh ni -
kas iekārtu komplektu: portatīvo
datoru un krāsaino printeri. Por-
tatīvais dators ir aprīkots ar da-
torprogrammu, kurai, pieslēdzot
pulti, būs pašiem iespējams veikt
mūzikas ierakstus. Vēl ir nepie-
ciešams laiks, lai apgūtu funkci -
jas, ko piedāvā katra iegādātā lie -
 ta, bet esmu priecīgs, ka varē sim
plašākai auditorijai prezentēt ro mu
kultūru, dziesmas, dejas un citas
tradīcijas. Aicinu interesen tus kļūt
par mūsu grupas «Brīvais vējš»
dalībniekiem,» pastāstīja Sergejs.

Pilnībā ir sasniegts projekta
mērķis – iegādāts mūzikas un

skaņu tehnikas komplekts un da-
tortehnikas iekārtu komplekts, ku -
ra rezultātā tiks prezentēta romu
tautas kultūra. Pirmo reizi Ziemeļ -
latgalē ir realizēts projekts, kas
paredz popularizēt romu kultūru
citām tautām, kuras dzīvo Latvijā.
Projekta rezultātā būs ie spēja pa-
šiem ierakstīt romu dziesmas,
mūziku un valodu, lai sagla bātu
tradīcijas jaunākām paaudzēm.

Projekta pieteikums ir guvis
atbalstu vietējās rīcības grupas
biedrības «Balvu rajona part nerī -
ba» sabiedrības virzītas vietē jās
attīstības stratēģijas 2015.—2020.
gadam izsludinātajā pro jektu pie-
teikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lau -

ku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam pasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratē -
ģiju» apakšpasākuma 19.2. «Dar-
bības īstenošanas saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīs -
tības stratēģiju» aktivitātē 19.2.2.
«Vietējā potenciāla attīstības ini-
ciatīvas».

Informācija par Eiropas Lauk-
saimniecības fondu lauku attīstī -
bai (ELFLA) ir pieejama komi -
sijas tīmekļa vietnē: http://ec.eu-
ropa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Foto: Vineta Zeltkalne

Viļakas novada dome apgūs Leader
projektiem piešķirto finansējumu

Viļakas novada dome piedalījās biedrības «Balvu rajona partne -
rība» izsludinātajā projektu konkursa 1. kārtā, startējot Latvijas Lau -
ku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā «Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju»
apakšpasākumā 19.2. «Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības vir -
zītas vietējās attīstības stratēģiju». Pašvaldība projekta pieteikumus
iesniedza 2016. gada maijā, tika solīts, ka projekti tiks izvērtēti 4 mē -
nešu laikā. Taču vērtēšana aizkavējās, jo bija nepieciešamas pārvēr -
tēšanas un tikai 2016. gada beigās un 2017. gada sākumā pašvaldība
saņēma vēstules no Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu lauk-
saimniecības pārvaldes, ka projekti ir atbalstīti.

2017. gadā pašvaldība plāno realizēt šos projektus:
1) Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000004 «tautas tērpu iegāde

medņevas etnogrāfiskajam ansamblim»; projekta attiecināmās iz-
maksas Eur 4768,40, publiskais finansējums Eur 4291,56.

2) Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000005 «tautas tērpu iegāde
Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim»; projekta attiecināmās iz -
maksas Eur 3955,00, publiskais finansējums Eur 3559,50.

3) Nr.  16-07-AL19-AO19.2203-000001 «dabas parka «Balkanu
kalni» tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana», attiecināmās
izmaksas Eur 50000,00, publiskais finansējums Eur 45000,00.

4) Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000009 «muzejs nākotnei – nāc
un pēti», attiecināmās izmaksas Eur 5548,81, publiskais finansējums
Eur 4993,93. Inventārs un aprīkojums tiks iegādāts Viļakas novada
muzejam.

5) Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000009 «tūrisma vides stendi
Viļakas novadā», attiecināmās izmaksas Eur 1132,00, publiskais fi-
nansējums Eur 1018,00.

Pašvaldība visiem projektiem nodrošinās līdzfinansējumu un
segs neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Biedrība «MĀRO» realizē pirmo projektu

Viļakas pūtēju orķestra
atbalsta biedrība ir reali-
zējusi Elfla projektu
Nr. 16-07-al19-a019.2206-
000004, projekta no sau -
kums: «Bezvadu mikro-
fonu sistēmu iegāde Viļakas
pūtēju orķestra at balsta
biedrībai» par summu
1810,00 EUR, no kuriem
181,00 EUR ir biedrības
līdzfinansējums. Projekta
mērķis nodro šināt pasāku -
mu kvalitatīvu apskaņošanu
un samazināt izmaksas.

5. Esi atbildīgs!
laBas PāRValdīBas saUkļi saBiEdRīBas iNfoRmēŠaNai

5. Ja kāda jautājuma izska-
tīšana neietilpst konkrētās valsts
vai pašvaldības iestādes kom-
petencē, tā nekavējoties par to
informē iesniedzēju, iespējami
norādot par jautājuma izskatī -
šanu atbildīgo iestādi, vai, ja
tas ir lietderīgi, pati pārsūta cil -
vēka iesniegumu kompetenta -
jai iestādei. Taču, pārsūtot
iesnie gumu, iestādei ir jāpārlie-
cinās, vai attiecīgā iestāde ir
tā, kura patiesi var palīdzēt.

6. Laba pārvaldība uzliek pie -
 nākumu valsts un pašvaldības
iestādei būt pieejamai ne tikai
formāli, bet arī reāli.

Cilvēkam ir tiesības uz sa-
sniedzamu valsts pārvaldi. Mi-
nētais nozīmē ne tikai fiziskās
vides pieejamību ar vienlīdzī -
gām iespējām, tai skaitā, arī
personām ar dažāda veida inva-
liditāti, bet arī informācijas pie-
ejamību un iedzīvotājiem drau-
dzīgu pieņemšanas laiku.

6. Esi pieejams!
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AS «Latvenergo» dāvina Latvijas
skolām 166 datorkomplektus

2016. gadā uz 8 latvijas skolām un mācību iestādēm aizce -
ļojuši 166 as «latvenergo» dāvinātie datortehnikas komplekti.
sa ņēmēju lokā visvairāk ir reģionālās izglītības iestādes – Birz -
gales, jelgavas, liepājas, līgatnes, Raiskuma skolas, kā arī Rī ga.
tādējādi kopš 2011. gada as «latvenergo» ir ziedojusi mācību
iestādēm visā latvijā 646 datortehnikas komplektus.

Šogad 8 skolām un mācību iestādēm visā Latvijā tiks dāvināti 166
monitori un 166 sistēmbloki. Vislielāko skaitu – 45 komplektus – ir
saņēmusi J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, 43 komplektus –
Līgatnes novada vidusskola, 20 – Jelgavas 3. sākumskola un Rīgas
Katoļu ģimnāzija, 15 – Birzgales pamatskola, 10 – Raiskuma inter-
nātpamatskola, Rīgas 2. speciālā internātpamatskola, 3 – Rīgas pirms   -
skolas izglītības iestāde «Zvaigznīte».

AS «Latvenergo» pārliecība ir, ka izglītība ir visa pamats, kas
sniedz ilgtermiņa labumu visai sabiedrībai. Šī mērķa atbalstam uzņē -
mums sadarbojas ar Latvijas augstskolām, jo īpaši – lai popularizētu
eksaktās zinātnes. Tādējādi arī atbalsts skolām, dāvinot datortehniku,
ir daļa no īstenotās korporatīvās sociālās atbildības izglītības jomā.

To, ka šāds atbalsts ir lietderīgs un tiek praktiski izmantots, aplie -
cina arī skolu sniegtās atsauksmes. 2015. gadā 19 datorkomplektus
saņēma Viļakas pamatskola, kuras direktore Anželika Ločmele saka:
«Ikviena iespēja atrast papildu finansējumu skolām ir ļoti vērtīga, jo
tā nodrošina izglītības procesu mūsu bērniem. Tie, kas redzējuši
mūsu skolas klasi, kas iekārtota ar Latvenergo dāvināto datortehniku,
saka – jā, tas ir ko vērts!»

«Skola ir vieta, kurai ir jāsniedz sava veida skrejceļš, ļaujot izda -
rīt izvēles turpmākai dzīvei un karjerai. Tādēļ tas, cik daudz iespējas
tiek nodrošinātas skolēnam katrā Latvijas skolā, ir pamats un bāze,
lai pēc gadiem mums būtu zinoši un varoši cilvēki. Arī Latvenergo
dāvinājums gadu no gada ir neliela, bet stabila atbalsta deva šajā
procesā», saka Ingrīda Lāce, AS «Latvenergo» Starptautisko attiecību
un KSA direktore.

Datortehnikas ziedojums tiek nodrošināts, atsaucoties izrādītājai
skolu aktivitātei, vēršoties AS «Latvenergo» ar atbalsta iniciatīvu.
Līdz ar to ik gadu vairākas reģionālās skolas saņem kvalitatīvu dator-
tehniku. Ņemot vērā sūtījumu apjomu un ierobežotās transporta iespē -
jas, to piegādi arī nodrošina AS «Latvenergo».

Skolas nodrošina dāvinājuma akcijā iekļauto datortehniku ar
programnodrošinājumu pēc saviem ieskatiem.

Ivita Bidere, AS «Latvenergo»
Preses sekretāre (tālr.: 67728809; 29279158)

ivita.bidere@latvenergo.lv

22. decembrī malnavas ko-
ledžā bija izlaidums. studiju
programmas «autotransports»
pilna lai ka studijās 8 studenti
ieguva kvalifikāciju «autoservisa
speciālists». studiju program -
mas «Uzņēmējdarbība lauksaim -
niecībā» nepilna laika studijās
41 students ieguva kvalifikāciju
«Uzņēmējdarbības speciālists
lauksaimniecībā», un «Grāmat-
vedība» 4 studenti.

Jauniešu garantiju programmas
ietvaros, jau tre šo reizi Malnavā,
kvalifikācijas apliecību par dārz -
kopja kvalifikāciju ieguva 41 jau -
nietis. Gada laikā viņi apguva lauk -
 saimniecības, augļkopības, dārzeņ -

kopības, tehnikas mācības, apzaļu -
mošanas, saimniekošanas mācības
un darba aizsardzības priekšme -
tus gan teoriju (kabine tos), gan
praktiskajās nodar bībās laborato-
rijās, siltumnīcās, dārzos un uz lau -
 ka. Bija arī iespēja iegūt profe-
sionālā augu aizsar dzības līdzekļu
lietotāja apliecības. Savas zināša -
nas jaunieši nostiprināja 14 nedēļas
garajā Kvalifikāci jas praksē Lat-
gales un Vidzemes labākajās saim -
niecībās. Daudz zināšanu un jau -
nu iemaņu guva mācību ekskursi -
jās. Par mācību rezultātiem katru
mēnesi bija iespēja saņemt mērķ-
stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
Ir prieks atzīmēt labus un aktīvus

jauniešus: Ingrī da Gabrāne, Jaros -
lavs Jakovļevs, Māris Jasmans, Ed -
gars Cimermanis, Artūrs Kaupužs,
Ka rīna Pokrovska, Maruta Rancā-
ne-Paulāne, Jana Upe niece (Kār-
savas novads) Mārtiņš Briediņš,
Mārtiņš Makšāns, Edmunds Strup-
kovs, Jānis un Edgars Circeņi un
Guntis Mežals (Viļakas novads),
Rolands un Ilgvars Keiši, Jānis Za -
čests, Māris Jermacāns un Kaspars
Ločmelis (Baltinavas novads), Al -
vis Stabulnieks (Riebiņu novads). 

Plašāka informācija
www.malnava.lv.

Direktora vietniece audzinā-
šanas darbā, dārzkopju grupas

vadītāja Inta Ostrovska

malnavas koledžā gads noslēdzas 
ar izlaiduma svētkiem

18. janvārī jau trešo gadu Upītē svinējām ontona dīnas ļustes.
Šogad ļustes bija īpašākas, jo novembrī Upītes pamatskola sadar -
bībā ar Nemateriālās kultūras mantojuma centru «Upīte» izsludi -
nāja radošo darbu konkursu, veltītu novadniekam ontonam
slišānam. Bērni no visām ziemeļlatgales skolām varēja piedalīties
zī mējumu konkursā, kurā bija jāzīmē ilustrācija savam mīļākajam
ontona slišāna dzejolim un radošo darbu konkursā ar tēmu «asmu
lapnys, ka asu latgalīts». kopā iesniedza 21 radošo darbu un 75 zī -
mējumus. konkursa uzvarētāji tika apbalvoti pasākuma laikā.

Upītē šajā dienā sabrauca tik daudz bērnu, cik sen nebija bijis.
Sākumā apskatījuši darbu izstādi skolas zālē un noklausījušies mazu,
bet jauku koncertu, devāmies laukā, kur sākām ļustes. Sākumā
mazākie zīmēja sniega zīmējumus, drošākie spēlēja sniega futbolu un
deķu volejbolu. Tālāk devāmies uz parku «Ontona Slišāna duorzs»,
kur sagaidīja dažādi pārbaudījumi, bija pēdu pa pēdai jāiet pa
zvaigznīšu stidziņu, jālec sniega maisos, jāpārvar sniega kupena ar
lielajām slēpēm un tad jau sagaidīja cisu maisi, ar ko šļūkt no kalna.
Iztrakojušies un izskrējušies devāmies pie ugunskura iedzert karstu
tēju un saņemt diplomus un dāvanas.

Paldies Upītes pamatskolas skolotājiem, Upītes bibliotēkas
vadītājai un visu skolu skolotājiem un bērniem par ieguldīto darbu un
jauki pavadīto dienu. Paldies bērniem, kas zīmēja, rakstīja un
ļustējās, un pēc pasākuma apvaicājās: «Vai nākamgad būs vēl šāds
pasākums, ja būs, – noteikti brauksim».

konkursa darbus var apskatīt Upītes bibliotēkas telpās no
otrdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 – 15:00.

NKMC «Upīte» direktors Andris Slišāns

ttiikk  ddaauuddzz   bbāārrnnuu
UUppīī tt ii ee   sseenn   nnaabbeejjaa   bbeejjss trešdien, 1. februārī, Viļakas

novada Rekavas vidusskolā no-
tika starpnovadu konkurss
ģeogrāfijā 9. klasēm «latgale
mana un tava». 

Sakarā ar Latgales kongresa
simtgadi šogad konkursa tēma
tika saistīta ar Latgali. Konkursa
organizētāji – Viļakas novada ģeo -
grāfijas skolotājas Inese Cibule,
Lilita Šaicāne un Andra Korņe -
je va – bija izveidojušas uzdevu -
mus trīs blokos, kuri aptvēra pla -
šu zināšanu loku arī par mūsu –
Balvu, Viļakas, Rugāju un Balti-
navas novadu. Skolēni parādīja
savas zināšanas kultūrvēsturē, da -
bas ģeogrāfijā un dzīvās dabas ob -
jektu atpazīšanā. 

Uzdevumos bija jāatpazīst po -
pu lāras personības, objekti kartē,
aizsargājamās dabas teritorijas
u.c. Konkursā kopā piedalījās 
9 skolu komandas no Baltinavas,
Rekavas, Bērzpils, Rugāju, Tilžas
vidusskolas, Stacijas pamatsko -
las, Stacijas pamatskolas Vīksnas
filiāles, Tilžas internātpamatsko -
las un Žīguru pamatskolas.

Konkursa atklāšanu kuplināja
skolas direktora Pētera Vancāna
uzruna, Viļa Cibuļa un Ineses Ci-
bules dziedājums, kā arī skolēni
tika iepazīstināti ar konkursa dar -
ba kārtību. Spraigā cīņā pēc vai -
rāk nekā divu stundu darba tika
noskaidroti arī labākie. Pirmo vie -
tu saņēma Žīguru pamatskolas
skolēni Kristers Kaņepe un Gus -

tavs Vanags, otrajā vietā palika
Rugāju vidusskolas skolēni Reinis
Ozoliņš un Rēzija Puško, trešajā
vietā – Rekavas vidusskolas sko -
lēni Marija Maksimova un Vik -
torija Maksimova. Pārējie – Emīls
Pugačs un Raivis Pugačs no Bēr-
zpils vidusskolas, Arnis Mežals
un Airita Ločmele no Baltinavas
vidusskolas, Agnese Ugare un
Eva Ziemele no Stacijas pamat-
skolas, Alīna Zelča un Sigita Bi-
zune no Tilžas internātpamat -
skolas, Elīza Cipruse un Artūrs
Melnis no Tilžas vidusskolas, Ilu -
ta Medne un Elija Dmitrijeva no
Stacijas pamatskolas Vīksnas fi-
liāles – ierindojās zemāk un sa -
ņēma pateicības rakstus. Noslē-

gumā skolu komandas kopā ar
skolotājiem, kuri bija sagatavojuši
skolēnus konkursam – Valentīnu
Vuguli, Solvetu Loginu, Ainu
Vuoveri, Aldi Laicānu, Aivu
Aleksandrovu, Ainu Šņukuti –,
apmeklēja Rekavas vidusskolas
kultūrvēstures muzeju, kur bija
skatāma grāmatu izstāde.

Ģeogrāfijas skolotāju apvienī -
bas vārdā vēlamies pateikt paldies
Rekavas vidusskolai par uzņem-
šanu, skolotājiem Inesei Cibulei,
Lilitai Šaicānei un Andrai Kor-
ņejevai par konkursa organizē -
šanu un norisi.

Solveta Logina, 
Baltinavas vidusskolas 

ģeogrāfijas skolotāja

Parāda zināšanas ģeogrāfijā
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kad gads tuvojas izskaņai,
ir tradīcija paraudzīties paveikto
un rast spēku turpmākajām
veiksmēm. mums katram ir bi-
juši savi sapņi un cerības, kuri
šogad varbūt nav piepildījušies.
Vecais gads gan aiznesīs tos lī -
dzi un atvērs durvis jaunajam
gadam, jauniem priekiem, solī-
jumiem, cerībām!

Mūsu skolas durvis bieži ver
skolas viesi. 1. semestrī skolā vie -
sojās Gulbenes novada direktori
un Cesvaines skolu kolēģi, Viļakas
novada domes darbinieki un de-
putāti, īpašs prieks mums bija iz-
rādīt mūsu ciemiņiem skaisto at-
jaunoto ēdamzāli. Kā savus sadar -
bības partnerus sagaidījām Viļa -
kas Bērnu un jaunatnes sporta sko -
las direktoru Ēvaldu Vancānu,
kurš mūs iedvesmoja Lāčplēša
die nas gājienam, nostiprinot ie-
rindas mācības elementus, Viļakas
policijas iecirkņa vecāko inspektori
Lilitu Vancāni, novada Sociālā
dienesta darbiniekus un Bāriņtiesas
priekšsēdētāju. Bieži tikāmies ar
nova da psiholoģi Ingrīdu Vince-
viču. Priecājāmies redzēt Viļakas

Ro mas katoļu draudzes priesteri
Gun taru Skutelu. Svarīgi atzīmēt
sko las bijušo skolēnu ciemošanos,
ku ri šeit ir allaž gaidīti. Ar savu
kon certu mūs priecēja Viļakas
Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēni,
Ma rija Bratuškina vadīja vairākas
praktiskās nodarbības jaunajiem
dīdžejiem un Ruta Martiņenko ieju -
tās skolotājas lomā, veicot peda-
goģiskās prakses uzdevumus.
Ģim nāzijas skolotāja Santa Bondare
tika aicināta uz 3. klasi, kur tikās
ar skolotājas Ineses Rēvaldes au-
dzēkņiem. Mūsu skolas durvis ir
vienmēr atvērtas skolas skolēnu
vecākiem, lai kopīgās sarunās pa -
līdzētu motivēt mūsu bērnus at-
bildīgam, mērķtiecīgam mācību
darbam, risinātu ikdienišķus un
mazāk ikdienišķus jautājumus. Ir
izveidojusies konstruktīva un pro-
duktīva sadarbība ar Skolas pa -
do mi Olgas Abramovas vadībā.

Arī šogad mūs priecē interešu
izglītības pulciņu dalībnieku akti -
vitāte un sasniegumi. Tajos iesais -
tījušies 93% no skolas bērniem.
Darbojas vairāki tautu deju pulci -
ņi, bez kuru dalības skolā nenotiek

neviens pasākums. Skolotājas Lin -
das Ozolas vadībā dejo 49 pama -
skolas audzēkņi. Ne mazāk nozī-
mīgs ieguldījums skolas dzīves ak -
tivizēšanā ir ritmikas, kora, vokālā
ansambļa, Čaklo pirkstiņu dalīb-
niekiem. Sevi pierādīt, atklāt jau -
nus talantus viņiem palīdz skolo -
tāja Ija Krilova. Skolā ar interesi
un nepacietību tiek gaidītas Skolas
teātra izrādes, kur jaunos māksli-

niekus iedvesmo un teātra mākslā
aizrauj skolotāja Irēna Logina.

Pirmajā semestrī esam sporto -
juši, piedalījušies skolas un novada
pasākumos, bet pats galvenais –
čakli mācījušies. To pierāda arī
mūsu sasniegumi 1. semestrī – no
visas Viļakas pamatskolas kuplās
75 skolēnu saimes optimāls un
augsts zināšanu līmenis ir 48 sko -
lēniem jeb 64% no visa skolēnu
skaita. Semestra beigās tika vēlēts,
lai arī tie, kam šajā semestrī nav
tik labi veicies, saņemtos un pie-

rādītu sevi kā čaklus un zinātkārus
skolēnus!

Paldies skolēniem, viņu vecā -
kiem, skolotājiem, tehniskajam per -
sonālam, skolas sadarbības partne -
riem un atbalstītājiem par ieguldīto
darbu! No visiem mums, no mū -
su kopējās sadarbības būs atkarīgs,
kāds būs Jaunais 2017. gads.

Viļakas pamatskolas 
direktores vietniece izglītības

jomā Mārīte Supe-Tuča
Foto: Mārītes fotokompānija,

skolas fotoarhīvs

i mācību pusgads Viļakas pamatskolā

izGlītīBa

Kur lai šovakar es lieku
Savu Ziemassvētku prieku?...

Kurš gan nezina šo dzejoli… Vitauts Ļūdēns
(1937 – 2010) bija latviešu dzejnieks un publicists.
Kopumā autoram izdoti vairāk nekā 15 dzejoļu
krājumi bērniem un aptuveni tikpat daudz dzejoļu
krājumi pieaugušajiem. Vairāki V. Ļūdēna darbi
pārtapuši par dziesmām. 

Šis autors ir īpašs ar to, ka viņa dzejas krājumi
izdoti arī ārpus Latvijas kā latviešu, tā arī lietuviešu,
igauņu un krievu valodā.

27. janvārī Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija
Plačinda apmeklēja Žīguru pamatskolu un Žīguru
pirmsskolas izglītības iestādi «Lācītis», lai iepa -
zīstinātu bērnus ar V. Ļūdēna biogrāfiju un dzejas
krā jumiem. Dažas dzejnieka pasakas pārtapušas
par multiplikācijas filmām. Bērniem bija iespēja
no skatīties animācijas filmu par V. Ļūdēna radīto
skudriņu Tipu, kā arī multiplikācijas filmu par Sie -
nāzi Sisi Vijolkāju.

Liels paldies skolotājiem par atsaucību!
Informāciju sagatavoja:Žīguru bibliotēkas 

vadītāja Anastasija Plačinda

literārā stunda, veltīta V. ļūdēna
80 gadu jubilejai

Pasākuma pirmajā daļā abitu-
rienti īsi pastāstīja savas klases
vēsturi un pateicās gan vecākiem,
kas ar savu klātbūtni atbalstījuši
un iedvesmojuši, gan arī skolotā-
jiem, īpašus pateicības vārdus
veltot klases audzinātājai Ilzei
Maksimovai.

Skolas direktors Pēteris Vancāns
savā runā izteica lepnumu par reka -
viešiem, kas sasnieguši augstus
mērķus dažādās jomās, izteica pa -
tei cību visiem, kas atbalsta skolu

ikdienā, un atzina, ka skolu daudz
vieglāk vadīt tad, kad, risinot jautā -
jumus, ar padomu palīdz savējie.

Klases audzinātāja saviem au-
dzēkņiem veltīja skaistus un patie -
si sirsnīgus vārdus ar dziļu dzīves
jēgu.

Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs at-
gādināja, ka laiki mainās un sva -
rīgi ir spēt neapstāties, bet mainī -
ties laikam līdzi. Šķilbēnu pagasta
pār valdes vadītājs pievienojās vē-

lējumam un pateicās jauniešiem
par iesaistīšanos pagasta dzīvē.
Abitu rienti saņēma tradicionālo
Žetonu vakara dāvanu – piere -
dzes apmai ņas braucienu uz pašu
izvē lētu vietu.

Turpinājumā sekoja jubilejas
izlaidumiem veltīts koncerts. Dalī -
ties skolas gadu atmiņās tika aici -
 nāti 1957., 1962., 1967., 1972.,
1977., 1982., 1987., 1992.,1997.,
2002., 2007. un 2012. gada ab-
solventi.

Salīdzinoši kuplā skaitā pārstā -
vēts bija 1977. gada izlaidums.
Absolventi skolai dāvināju zvanu,
ar domu, lai tas skanētu vēl vis maz
300 gadus. Atzinīgus vārdus saņē -
ma skolotāja Lilioza Dortāne, ko
bijušie audzēkņi novērtēja kā vis -
labāko un visgudrāko audzinātāju.

1982. gada izlaidums abiturien -
tiem vēlēja bites čaklumu, ēzeļa
spītību, kamieļa izturību un lauvas
neatlaidību, savukārt 1987. gada
skolas absolventi ieteica visus
spēkus veltīt mācību gada noslē-
gumam – eksāmeniem, jo mūs-
dienās darba devējs pat sētniekam
prasa augstāko izglītību un divas
svešvalodas.

1997. gada izlaidums atcerējās
interesantu atgadījumu no klases
dzīves, kad meitenes, vēloties iz-
jokot klases zēnus, kādam somā
ielikušas mājturībā pagatavotus
ēdienus. Tas noticis tieši pirms

ziemas brīvlaika un soma atvērta
tikai tad, kad no tās sākusi izda -
līties neizprotami riebīga «smar -
ža». Ligita Spridzāne abiturien -
tiem vēlēja dzīvē atrast «kunga
darbu» – tādu, ko dari ar prieku
un, kuru darot, jūties labi.

Smaidīgi un pozitīvi uz ska-
tuves nāca 2007. gada absolventi,
līdzi aicinot klases audzinātāju
Klavdiju Ivļevu. Tikpat jautras kā
paši bija arī viņu atmiņas par no-
bastoto fizikas stundu.

No 2012. gada absolventiem bi -
ja ieradusies apmēram puse. Vis-
jaunākie jubilāri pateicās pirmajai
audzinātājai Ainai Keišai par ie-
liktajiem stingrajiem pamatiem,
pamatskolas laika audzinātājai Mā -
rītei Šakinai par iemācīto patstāvī -
bu un vidusskolas gadu audzinā-
tājam Jānim Dokānam par to, ka
kopā ar klasi izturēja līdz galam.

Pasākuma ciemiņi atzinīgi no-
vērtēja 12. klases un viņu audzinā -
tājas sagatavoto koncertu. Neska -
toties uz to, ka skaita ziņā klase
ir neliela, koncertā tika izpildītas
četras dejas – skaists, romantisks
valsis, tautu deja «Jūrmalnieks»,
azartisks raganu dancis, sētnieku
deja, ko ievadīja šīs profesijas
pārstāvju saruna par izglītības
nozīmi mūsdienu mainīgajā pa-
saulē. Skatītājus uzjautrināja labi
sagatavotais skečs «Helovīni Re-
kovā», kurā jaunieši, saģērbušies

nāves tērpos, atbrauca pēc meite -
nes, lai dotos uz klubu «Paradīze»,
bet to ieraudzīja kaimiņu tante
un pārprata... Aplausus izpelnījās
interesanti un precīzi atveidotā
aina no kinofilmas «Tās dullās
Paulīnes dēļ». Savdabīgs un reizē
neizprotams šķita fragments no
latviešu dramaturga Hermaņa Pa-
ukša lugas «Tototo de Gugu», ko
meitenes (Sanija, Samanta un Je-
katerina) izrādīja ar patiesu aiz-
rautību. Klātesošos pārsteidza pui -
šu ielu vingrošanas elementu iz-
pildījums. Koncerta izskaņā ska -
nē ja Mārtiņā Freimaņa dziesma
«Draugs», kuru dziedāja visa kla -
se (solisti Aleksandra un Ritvars).

Pasākuma noslēgumā 12. klase
saņēma godam nopelnīto žetonu
kā atgādinājumu par skolā pava-
dītajiem burvīgākajiem bērnības
un jaunības gadiem un kā ielūgumu
uz visiem nākamajiem Žetonu
vakariem.

«Silavas valsis» (Ivars Vīgners,
Venta Vīgante) jau daudzus gadus
skan kā mūsu skolas Žetonu va ka -
ra himna. Arī šogad tas tika izpil -
dīts sirsnīgi, ar mīlestību. Paldies
visiem, kas atrada laiku un vēlē-
šanos apmeklēt Rekavas vidus-
skolas skaistāko un nozīmīgāko
pasākumu! Paldies par atmiņām,
ziediem un dāvanām!

Rekavas vidusskolas 
skolotāja Aina Keiša

64. Žetonu vakars Rekavas vidusskolā

Mums katram ir sava laika mašīna.
Atpakaļ mūs ved atmiņas, bet uz priekšu – sapņi.

/Herberts Velss/
angļu rakstnieka Herberta Velsa vārdi par laika mašīnu, ar

kuru varam gan atgriezties pagātnē, gan ceļot nākotnē, tieši sasaucas
ar mūsu skolas Žetonu vakara ideju. Šis gaidītākais skolas pasā -
kums, kas ir arī absolventu salidojums, katru gadu ir bagāts ar in-
teresantām atmiņām un sirsnīgiem, iedvesmojošiem nākotnes vēlēju -
miem. Žetonu vakars un tā sagatavošana vienmēr pierāda mūsu
jauniešu varēšanu, prasmi saliedēties un vienoties kopīgam mērķim.
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d Decembris «Namiņā»

15. decembrī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē cie -
mos aicinājām priesteri Guntaru Skutelu. Kopā ar bēr -
niem veidojās saruna par labiem darbiem, labām domām,
Ziemassvētkus gaidot. Kopā izdziedāta dziesma, lūgšana
un izspēlēta rotaļa bija jaunas draudzības sākums.

Īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem pulcējāmies kopā uz
savas iestādes četru grupu Ziemassvētku tirdziņu. Paldies
tiem vecākiem un darbiniekiem, kas gādāja, sarūpēja un
paši savus kārumus arī pirka.

Paldies par labdarību savu bērnu labā!
Svētkus ieskandinājām visu vecumu grupās 21. de -

cembrī – Ziemas Saulgriežos – ar ļoti atraktīvu Ziemas -
svētku vecīti, kas tobrīd brauca garām mūsu pirmsskolas
iestādei un uzkavējās.

Pārvietošanās kamanās Ziemassvētku vecīšiem šobrīd
ir apgrūtināta, tāpēc nācās atbraukt lielā autobusā.

Jaunākajā grupā visi mazuļi bija pārtapuši par kaķī -
šiem un priecēja kopā ar savām skolotājām Līgu un
Liliju, un Jolantu arī pilsētas un Susāju pagasta mazuļus.

Runcim bija zudis prieks par gaidāmajiem svētkiem,
bet kopā ar mazuļiem sākās piparkūku cepšana, dejošana
un tad jau prieks par Ziemassvētkiem radās.

Vidējā grupā bērni ar skolotājām Gunu un Tatjanu
pārtapa par Rūķiem un mēģināja modināt Lāci, kas zem
eglītes gulēja ziemas miegu. Ko gan Lācis tik’ neredzēja
sapnī: bites, medu, taurenīšus un pat ābolu krišanu ru dens
lapās. Lācis – Inese – tika pamodināts, un visi ko pā
priecājās par eglīti un Ziemassvētku dāvanām.

Vecākā grupa spēlēja pasaku par Vecīša cimdiņu.
Skolotājas Inese un Terēzija dzīvoja līdzi cimdiņa iemīt-
niekiem: mušiņām, lāčiem, gailim, vecmāmiņai un vectē-
tiņam. Ziemassvētku vecītis mēģināja bērnus izjokot un
smējās, ka vecītis un vecmāmiņu esot veci un savus zo -
bus laikam tur glāzē pa nakti, bet kopā izdejots rokenrols
ar māmiņām un bērniem priecēja veco vīru. Dāvanas
kopīgi tika atrastas.

Sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām Tat -
janu un Liliju uzbūra sniega valsti un rūķu zemi, bet Zie-
massvētkus negribēja Grinčs – Līga.

Kopā izdziedātas dziesmas un jaukās rūķu dejas
atkausēja salto sirdi un Ziemassvētku dāvaniņas tika da -
lītas arī šeit. Ziemassvētku vecītis atkal jokojās, lika kāpt
maisā, lai varētu brīnumiņu redzēt, un konfekšu maisi -
ņus centās sev paturēt. Valdīja jautrība un kopā būšanas
prieks.

Mūziku piemeklēja un bērniem dziesmas mācīja
skolotāja Elita.

Pasākumus foto iemūžināja un visam līdzdzīvoja
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes «Namiņš» 

vadītāja Lilita Šnepere

d Iepazīstam šautuvi un
satiekam Rūķus ar piparkūkām

Decembra otrajā nedēļā Rekavas vidusskolas Ierindas
skates uzvarētājklases devās ekskursijā uz Viļakas
pamatskolas 2. kategorijas šautuvi. Dažiem skolēniem
ložu šaušanas sports jau bija zināms, bet lielākajai daļai
tas bija kaut kas jauns. 8. un 9. klases vairāki audzēkņi
jau ir piedalījušies biatlona sacensībās. 3.–4. klases

skolēniem iepatikās šis sporta veids, un daži pat izteica
vēlēšanos sākt apmācību sporta skolā, trenēties ložu ša-
ušanā.

Liels paldies trenerim Ēvaldam Vancānam par mums
atvēlēto laiku, par disciplinēto darba organizāciju un par
pacietību.

15. decembris Rekavas vidusskolā nu jau otro gadu ir
PIPARKŪKU DIENA. 9. klases meitenes iepriekšējā die -
 nā izcepa piparkūkas un izrotāja tās ar dažādām glazūrām.
Skolēni un visi skolas darbinieki mācījās dze joļus vai
kaut ko labu novēlēja Rūķiem, par to tika viena no pipar-
kūkām. Dzejoļu bija vairāk nekā piparkūku, tāpēc nā -
kamgad piparkūku daudzums būs jāpalielina.

Paldies visiem par labajiem darbiem šogad un lai nā-
kamajā gadā pietiek spēka un izdomas nākamajiem laba -
jiem darbiem.

MK «Cilvēks un sabiedrība» vadītāja 
Inese Cibule

d Ceļā uz brīnumu, 
ceļā uz Ziemassvētkiem…

Žīguru pamatskolā Adventes laiks bija sevišķi īpašs,
jo katru Adventes svecīti vainagā aizdedza kāds skolas
lielajai saimei nozīmīgs cilvēks.

Pirmo Adventes svecīti vainagā aizdegt aicinājām
Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
prāvestu A. God. Pr. Guntaru Skutelu. Bērni ar aizrautību
ieklausījās viņa sirsnīgajā stāstījumā par dzīves pamat-
vērtībām, par Dieva klātbūtni, par izpalīdzēšanu un pie -
došanu. Noslēgumā viņš visus aicināja vienoties kopīgā
dziesmā. Neizpalika arī tradicionālais selfijs.

Intriga turpinājās, jo netika izpausts, kāds būs Ad -
ventes laika nākamais viesis.

Otrās Adventes pirmdienas rītā skolā valdīja rosība,
un visi gaidīja brīnumu, un tas notika. Svecīti vainagā
aizdedza mūsu skolas bijusī absolvente Linda Pužule ar
vīru Mārtiņu. Viņi ikvienu aizkustināja ar savām pār -
domām par šo kluso laiku un vēlējumiem visai skolas
lielajai ģimenei. Noslēgumā Linda skolas direktorei
pasniedza Ziemassvētku zvaigzni puķu podiņā – puansetiju
– un sveci, sakot «tas no mūsu ģimenītes jūsējai sirds
siltuma saglabāšanai un vairošanai».

Gaidot trešo Adventi, ciemos tika aicināta arī šīs
skolas absolvente, visiem žīguriešiem labi zināmā hokeja
fane, izdomas bagātā, atraktīvā, komunikablā Ginta Lo -
cā ne ar dēlu Alenu. Viņa mums atgādināja sen piemirstas,
filozofiskas patiesības I. Ziedoņa vārdiem:

«Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos 
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.»

Ginta skolotāju kolektīvam dāvināja Skrīveru saldumu
izlasi un sveci. Skolēni par Gintu vienmēr saka: «Viņa ir
labs draugs. Vienkārši foršs cilvēks.»

Lai pasaulē vairotu labo, skolotāja Viktorija Zaharova
kopā ar skolotāju kolektīvu 16. decembrī aicināja vecā -
kus uz Ziemassvētku apsveikumu meistardarbnīcu. Pal -
dies visiem, kas to atbalstīja un nāca darboties! Īpašs
paldies Lindai Pužulei, Jolantai Pavlovai, Ivetai Slišānei!

Pēdējos gados ceturto Adventes svecīti mēs iededzām
mājās ar saviem tuvajiem, bet skolā jau parasti bija sācies
ziemas brīvlaiks. Šogad viss mainījies, līdz ar to arī ce -
turtais viesis tika ļoti gaidīts. Šoreiz mūs apciemoja bijusī
Žīguru pamatskolas mūzikas skolotāja, ar kuru sadarbība
un kopīga svētku rīkošana turpinās vēl joprojām, aktīva
Žīguru pagasta kultūras dzīves organizatore Daiga
Elksnīte. Viņa Adventes vainagā aizdedza visas četras
svecītes un kopā ar skolēniem muzikālā sveicienā iezva -
nīja Ziemassvētkus. Lai Ziemassvētku gaidīšanas un brī -
numu laiks būtu patīkamāks, Daiga visiem skolēniem un
skolotājiem dāvināja pašceptās piparkūkas.

Katrs mūsu viesis, aizdedzot svecīti vainagā, lika

mums saprast, ka uz pasaules nav nekā svarīgāka par mī-
lestību, ģimenisku kopā būšanu un sirds siltumu. Gribam
novēlēt, lai katru gadu Adventes laiks mums kopā ar
saviem mīļajiem ir jauks, labu domu, smaida, dvēseles
miera un mīlestības pilns! Lai steiga paliek aiz durvīm un
visiem pietiek mīļa vārda un siltuma!

Gatavojoties Ziemassvētku pasākumam, skolā valdīja
patīkama gaisotne, arī atbildība, jo bija jāpaspēj un jāiz -
dara daudz. Vismaz mēs bijām apņēmušies šogad prie -
cāties un gaidīt svētkus visi kopā (arī skolotāji) – nevil -
toti un patiesi. Tāpēc vislabākais veids, kā to izdarīt, bija
kopā darbošanās. Kā jau katru gadu, arī šogad atbildīgie
par pasākumu bija 9. klase. Šogad pasākuma tēma «Zie-
massvētku ceļojums». Katra klase izvēlējās valsti, uz
kuru viņi vēlētos pasākuma dienā, 21. decembrī, aizceļot,
ieraudzīt, izbaudīt, parādīt citiem. Pēdējās dienas bija
īpaši saspringtas, jo tika veidotas maskas, dažādi atribūti
un skatuves dekorācijas. Darbā iesaistījās visi. Dienu
pirms pasākuma 9. klase cepa piparkūkas gan skolēniem,
gan vecākiem, gan viesiem.

Pasākuma dienā zālē smaržoja pēc piparkūkām un
mandarīniem, kas gaumīgi tika izkārtoti uz skaisti nofor-
mētiem galdiņiem. Ziemassvētku vecītis (Dreiks Ludi -
kovs), sēžot savās kamanās, kuras vilka ziemeļbrieži
(Edijs Kokorevičs un Jānis Taukuls), kopā ar elfiem
(Emmu Buhtinu, Veroniku Sotovu, Anastasiju Nāgeli,
Martīnu Ģertrūdi Pavlovu, Janu Harlamenkovu) Zie -
massvētku priekšvakarā mūs aicināja apmeklēt šādas
valstis: Rumāniju (dažādos dejas soļu ritmos), Austrāliju
(pludmales un saules burvīgumu), Franciju (uzdejojot
putniņdeju), ASV (realitātē iepazīstoties ar Grinču un
viņa suni). Protams, neaizmirsām iegriezties arī Latvijā,
kur nogaršojām vārītas pupas un zirņus, gājām ķekatās un
rotaļās. Pasākuma noslēgumā ieradās īpašie viesi no An-
tarktīdas – pingvīnu deju grupa «Jautrās pleznas» (sko -
lotāju kolektīvs), kuri visus pārsteidza ar saviem grez -
najiem tērpiem un atraktivitāti. Kā jau Ziemassvētkos,
neizpalika arī dāvanas.

Lielu paldies par sarūpētajām dāvanām sakām mūsu
skolas bijušajām absolventēm Aleksandrai Mikai – La-
rionovai, Dagnijai Dalbiņai un mūsu zviedru draugiem
Gnosjö Hjälper! Paldies par atbalstu Oļegam Keskam,
Valentīnai Kaļānei un Daigai Elksnītei!

Žīguru pamatskolas kolektīvs

d Ziemassvētku gaidīšanas laiks
Medņevas pirmsskolas 

izglītības iestādē «Pasaciņa»

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»
(turpmāk tekstā – Iestāde) laiks pirms Ziemassvētkiem
noritēja ļoti aktīvi un darbīgi. Katru Adventa pirmdienu
iededzām svecīti Adventa vainagā un pārrunājām, ko no -
zīmē katra svecīte, ko simbolizē adventes vainagā sveču
krāsa un kas ir Advente. Katras grupiņas bērni šiem rī -
tiem gatavoja pasākumu, kura laikā aicināja citus būt pa-
klausīgiem, sirsnīgiem un draudzīgiem.

Pirmajā adventa nedēļā Iestādē viesojās Viļakas Jēzus
Sirds Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.
Prāvests aicināja izglītojamos uz sarunu par Ziemassvētku
gaidīšanas laiku un devās kopīgās rotaļās. Vēl šajā nedēļā
brauca ciemiņi no Ālandu salām, kuriem sniedzām Zie-
massvētku ieskaņu koncertu.

Otrajā un trešajā nedēļā izglītojamie kopā ar pirms -
skolas grupu skolotājām, skolotāju palīgiem un pavāri
cepa garšīgas piparkūkas, kuras vēlāk paši arī baudīja un
dāvināja vecākiem Ziemassvētkos. Šajā laikā Iestādē
viesojās luterāņu draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.
Mācītājs runāja ar bērniem par kluso Adventa laiku, par
gaidīšanas prieku, par mazā Jēzus bērniņa dzimšanas
dienu un dziedāja Ziemassvētku dziesmas. Protams,
neizpalika ekskursija uz Kalncempju pagasta Viktora
Ķirpa Ates muzeju, lai piedalītos izglītojošajā programmā
«Ottes Ziemassvētki».

Un tad notika lielā gatavošanās Ziemassvētku vecīša
sagaidīšanai – rotājām eglīti, Iestādes zāli, grupiņas un ga-
tavojām pārsteiguma dāvanas mūsu mīļajiem vecākiem.
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Pirmie sagaidīt lielo brīnumu devās paši mazākie
Iestādes bērniņi – «Ežuku» grupiņa. Izglītojamie bija
tērpušies kaķu maskās. Kopā ar lielo Miega runci,
kaķenīti un mūzikas skolotāju gāja rotaļās, dziedāja
dziesmas un dejoja. Mazajiem «ežukiem» pievienojās arī
Medņevas pagasta bērni, kuri vēl neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi.

Tad ar savu priekšnesumu nāca «Rūķīšu» grupas
bērni. Izglītojamie bija pārģērbušies par rūķiem un kopā
ar lielo Rūķi un Rūķeni devās meklēt savu brīnumu.

Savukārt «Lāčuku» grupas bērni bija tērpušies par
rūķiem, sniegpārsliņām, zaķēniem, pelītēm. Viņi šogad
bija sagatavojuši pasaku – lugu «Kraukšķītis», kur gal -
venajā lomā bija iejuties Ernests Lelis. Arī šajā pasākumā
netrūka pārsteigumu, jautru dziesmu, rotaļu un skaistu
dzejoļu.

Pasākumi raiti ritēja uz priekšu ar teatrāliem uz -
vedumiem, jautrām, skaļām dziesmām un dejām. Protams,
ka ciemos nāca brīnums – Ziemassvētku vecītis, kuram
mugurā velts liels maiss, pilns ar garšīgu konfekšu paci-
ņām.

Ceturto svecīti tika aizdegta ar domu, ka pavisam drīz
jau svinēsim Ziemassvētkus katrs savā mājā. Ar
priekšnesumu mūs pārsteidza izglītojamie, kuri apmeklē
sporta deju nodarbības – Elizabete Brokāne un Ričards
Pravs, Elīza Bratuškina un Kristaps Ilve, Emīlija
Aleksejeva un Jānis Vancāns, Madara un Jānis Logins.

Šajā rīta pusē kopā ar mums bija Viļakas Valsts
ģimnāzijas 11. klases audzēkņi, kuri iejutās pirmsskolas
skolotāju lomā. Prieks un aktīva darbība valdīja grupās.

Par pasākumu organizēšanu un aktīvu darbību
decembrī saku lielu paldies manām jaukajām un ra -
došajām skolotājām – Karinai Aleksejevai, Guntai
Briediņai, Birutai Konovalovai, Ilonai Grahoļskai, Inesei
Loginai, mūzikas skolotājai Elitai Loginai, pirmsskolas
skolotāju palīgiem, pavārei Aijai Locānei, saimnie -
cības pārzinei Antoņinai Pabērzai, naktsauklītei Biru -
tai Ločmelei, kā arī visam Iestādes kolektīvam par
atbalstu un sadarbību.

Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» vadītāja Ilze Brokāne

d 4. adventes koncerts 
«TEV BLAKUS...»

Mainot ierasto, 2016. gadā Šķilbēnu pagasta Rekovā
notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā pamatideja
bija pulcināt Šķilbēnu pagasta radošās, dziedošās ģimenes
vienkopus. Aicinājumam atsaucās astoņas ģimenes, bet
dažādu apstākļu, iemeslu dēļ uzstājās sešas.

Koncertu iesāka dziesma, mammas Karīnas un viņas
vecākās meitas Danas dueta izpildījumā, «Jēzus zvaigzne»,
kas klusi un skanīgi atklāja vakara koncertu. Pēc tā
klasika – Klusa nakts, svēta nakts – skanēja Lāsmas
Mežales saksofona skaņās, un uzrunu ar daudz, daudz
novēlējumiem teica Šķilbēnu katoļu draudzes Priesteris
Staņislavs Prikulis. Koncertu vadīja trīs māsas: Aleksandra,
Ērika un Alīna, kas teica šādus ievada vārdus: «Tev
blakus ir Dievs, Tev blakus ir kāds, kas tev dārgs... Tev
blakus... Tev blakus ir mamma, Tev blakus ir draugs...
Tev blakus...Tev blakus ir ģime, kas mīl, pārdzīvo, jūt
Tev līdz... Tev blakus vienmēr ir tavs sargeņģelis...»

Pēc tiem sekoja deju grupiņas «Lācīši» uzvedums,
kas saviļņoja, lika smaidīt un staroja mīļumā. Koncerta
skanīgo daļu iesāka kultūras centra «Rekova» lielākā,
kuplākā ģimene – Jauktais koris «VIOLA» ar divām
skaistām kompozīcijām: «MIRDZ LAUKOS SNIEGS»,
Austra Dāle, Maija Kīne, un «AK, TU, PRIECĪGĀ»,
sicīliešu t.dz., Jāzepa Vītola harmonizācija.

Ģimeņu priekšnesumu daļu veidoja dažādu stilu un
izpildījumu skaņdarbi – koncertā izskanēja Slišānu ģi -
menes latgaliskā dvēsele, Cibuļu ģimenes instrumentāli -
interesantā, ko gribas skandināt arī šodien: «... Apturi
brīdi šo, apturi, lai mēs varam kopā pabūt...», Romanovu
un Kozlovsku ģimeņu tandēms izstaroja ģimenes
mīlestības pamatvērtības. Keišu ģimene izpildīja pārdomu

pilnu dziesmu «Nāc», jo nāciet, kaut vai neaicināti, jo
šajā naktī Dieva galds visiem būs klāts. Pārdomas katrā
raisīja ikdiena, jo citreiz mums sāp galva, nokaitina bērni
vai kolēģi, nepatīk raidījums televīzijā vai vienkārši
esam noguruši, tas viss izgaisa, kad tika rādīts pansionāta
«Balvi» ratiņdeju priekšnesums. Kungi ratiņkrēslos ar
vakarkleitās tērptām dāmām izdejoja valša elementus pie
«Putnu balles» «Divi eņģeļi» melodijas.

Paldies visiem no sirds:
Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Meža -

lam, tehniskajai komandai;
Pasākuma vadītājām – māsām Kalackām;
Mazajām dāmām no deju grupiņas «Lācīši»: Žanetei,

Madarai, Kristīnai, Katrīnei, Beatrisei un Rafaelai un
vadītājai Inesei Lācei;

Korim «VIOLA», vadītājai Ritai Keišai;
Saksofona pavēlniecei – Lāsmai Mežalei – par brī-

numskaisto priekšnesumu;
Ratiņdeju iestudējuma dalībniekiem un pansionāta

vadītājai Janai Komanei;
Un mūsu pamatvērtībai, stabilitātei – ģimenēm: Sli -

šānu, Cibuļu, Romanovu, Kozlovsku un Keišu, cerot, ka,
turpinot iesākto, arī nākamajā koncertā tiksimies ar Mak-
simovu un Pužulu ģimenēm.

Teksts, foto: K. Lapsa

d Ziemassvētku ieskaņu
koncerts Medņevas Tautas namā

Pateicībā dzimst apziņa, ka viss, pilnīgi viss, ko mēs
darām, ir dāvana, un Medņevas Tautas nama apmeklētājiem
Ziemassvētku ieskaņu koncerts bija dāvana no Lilitas
Dravnieces – Andra Eriņa un «Dricānu dominantes»
koncerts «Siltajām dvēselēm». Koncertā izpildītās
dziesmas katram apmeklētājam iegūlās sirsniņās kā
maza, balta un mīļa Adventes gaismiņa. Andra Eriņa
dziesmu vārdi ir patiesi un aizkustinoši, un atbilstoši
mūsdienām. Koncertā izskanēja dziesmas par Adventi,
par Aglonas māmuliņu, par aizmirstajām tēva un mātes
mājām, par laukiem, par Latgali, «Cimdu roksti» u.c.

Paldies visiem apmeklētājiem, paldies par apskaņošanu
Ralfam Rubenim.

Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

d Ziemassvētku eglītē Rekovā
viesojas Flinstonu ģimene

2016. gadā visi mazie bērni svinēja svētkus kopā – ie-
saistoties un darbojoties kopā ar Flinstonu ģimeni -Vilmu
un Fredu, Bārniju. Tie mācīja luksofora gaismiņas, ar
maziem spogulīšiem veidoja sauleszaķīšus, spēlēja
boulingu, pikojās, dziedāja Ziemassvētku dziesmas un
devās cauri tumšajam, melnajam tunelim, kas visvairāk
sajūsmināja mazos bērnus. Visi izlēkājās lielajā kāršu
lēkšanas spēlē, bet savas balstiņas iemēģināja rotaļā –
dziesmā «Ādamam bija septiņi gaiļi», jo 2017. gads ir
Ugunīgā gaiļa gads!

Rekavas vidusskolas pirmsskolas grupa kopā ar
savām skolotājām bija sagatavojusi skaistus Ziemassvētku
pantiņus un dziemiņas, par kurām nopelnīja dāvaniņas un
saldumus. Atraktīvā Flinstonu ģimene bija padomājusi

par visu, kā iesaistīt mazu un lielu, kā arī pie labiem
bērniem, kādi bija Rekovā, ieradās Ziemassvētku vecītis,
kurš palīdzēja spēlēties, dziedāt un darīja pašu galveno
darbu – pret pantiņu vai dziemiņu, dejiņu vai kādu novē-
lējumu deva sen gaidīto saldumu paciņu.

Paldies Rekavas vidusskolas pirmsskolas grupiņai un
audzinātājām Verai, Elitai, skolotājām Dainai, Ainai un
auklītēm Ilonai, Anniņai. Paldies Balvu tēatra grupas da-
lībniekiem par jautro, pārdomāto, pārsteigumiem pilno
bērnu izrādes pasniegšanu.

Teksts un foto: K. Lapsa

d Nākat ciemā Ziemassvētkos!

Ziemassvētkos visa pasaule sanāk kopā. Svētku
spuld žu un sveču ugunis izgaismo logus un silda mūsu
sirdis. Kādas tradīcijas, rituāli un lietas vieno ģimenes,
tautas, valstis, 2016. gada svētku koncertā atklāja Viļakas
kultūras nama pašdarbnieki.

Izrādās, ka Ziemassvētkus gaida ne tikai bērni un pie-
augušie, bet svētku prieku izjūt arī mūsu četrkājai nie
draugi. Pele Grauzule (Lilija Strupka), izmantojot sociālos
tīklus, savā pagrabā saaicināja draugus no visām pasaules
malām nosvinēt svētkus Viļakā. Protams, atsaucība bija
liela. Sagaidīt ciemiņus palīgā nāca kaimiņiene Varde
(Vida Zelča), kurai līdzi bija saskrējuši kolektīva
«Podziņas» dalībnieki. Ar labiem nodomiem un miera
līgumu pie peles ciemojās kaķene Mince (Jolanta
Vrubļevska). Pavisam nosalis mūsu platuma grādos jutās
Flamingo (Ilze Šaicāne), kurš savu ikdienu pavada
Vidusjūras piekrastē. Atkļūt pie mums viņam palīdzēja
jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ matos». Lapsa Rudaste
(Biruta Ločmele) beidzot nolēmusi ar jauno gadu iet
mācīties, lai būtu izglītota un interesanta sarunu biedrene.
Viņa namamātei dāvināja «Ābeci», kur alfabētu izdzie -
dāja ansambļa «Pogas» vokālisti. Bēdu sagrauts ieradās
lācis Pinkainis (Juris Tučs), jo mūsdienās mednieki,
mežinieki neļauj viņam izbaudīt ziemas miegu. Draugi
deva padomu dzīvē kaut ko mainīt – doties dzīvot uz kai-
miņzemes mežiem kopā ar ansambli «Sudaruška». Visus
klātesošos pārsteidza Austrālijas papagaiļa (Juris Roma-
novskis) ierašanās. Viņš kā vienmēr lielīgs – prot runāt,
lamāties, gan darbus, gan nedarbus sastrādāt. Kaķene
Mince aicināja krāšņo papagaili noskatīties nevis uz gaiš-
matēm, bet gan tuvāk iepazīties ar kaķu meitenēm no
līnijdeju grupas. 

Neiztika svētki bez Raibaļas (Ineta Lindenberga),
kura atgriezās no atpūtas Madagaskarā. Viņa sapņoja, ka
gribētu dzīvot savvaļā un citā radinieču barā, kur nokļūt
palīdzēja modes deju grupa «Nola». Sanākot kopā, mēs
saprotam, ka mūs vilina sveši labumi un skrienam laimi
meklēt pasaules malās, bet vislabāk jūtamies savās mā -
jās, savā latviskā vidē.

Svētku noskaņojumu līdzās dramatiskā kolektīva ak-
tieriem vēl papildināja deju kolektīvi – «Dēkainīši»,
«Dē ka» un «Intriga». Ar skanīgām dziesmām ciemos
nāca Normunds Orlovs un ģitāristu grupa, sieviešu vo -
kālais ansamblis «Cansone». Ansamblim muzikālajā pa-
vadījumā ģitāru spēlēja Ivars Kuprišs un akordeonu –
Raimonds Šaicāns.

Pele un viņas draugi visiem skatītājiem, novada
ļaudīm vēlēja:

– Nerāsim veco gadu, jo tas ar labumiem neskopojās,
bet bez mēra nepriecāsimies par jauno gadu, jo nekur nav
teikts, ka nākamā gadā pa tīru laimi vien peldēsim.

– Visiem mazāk runāt un vairāk darīt.
– Ar elegantu pietupienu, atraktīvu palēcienu un fan-

tastisku pagriezienu dzīvosim katru jaunu dienu.
– Lai jaunajā gadā visus pavada kaķenes viegla gaita,

lapsas asprātība, trekni izslaukumi un avantūrisks gars.
Atcerēsimies, ka miers virs zemes sākas ar mieru

mūsu mājās, mūsu dvēselēs. Nesīsim mieru sev un ci-
tiem!

Viļakas Kultūras nama pasākumu vadītāja 
I. Lindenberga
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Viïakas no vadâ

ziEmassVētkU PasākUmi

d Ar Ziemassvētku brīnumu
mazajās sirsniņās

Ziemassvētku gaidās un noskaņās 2016. gada beigās
Viļakas sociālās aprūpes centrā tika rotāta zaļa, smaržīga
eglīte. No zaļa meža, eglītei piedošanu izlūdzoties, to
atveda Viļakas novada domes tehniskās nodaļas darbi -
nieki. Sociālās aprūpes centra telpās meža princesi – zaļo
eglīti - pušķoja un to «košā tērpā» ietērpa aprūpes centra
iemītnieces Antija, Anna un Natālija.

16. decembrī pie izrotātas eglītes Tilžas internātpa-
matskolas audzēkņi un viņu skolotājas Daiga Griestiņa,
Anna Tomaševiča un Elita Čirka dāvāja aprūpes centra
iemītniekiem sirsnīgu koncertu. Viļakas sociālās aprūpes
centra gaišās telpas atdzīvojās Ziemassvētku brīnuma
gaidās. Dzīvas uguntiņas bērnu actiņās un gaismiņas
eglītes rotājumos iededza dzīvas liesmiņas arī aprūpes
centra iemītnieku nogurušajās acīs. Aprūpes centra
iemītnieki bija stāvā sajūsmā par tik kupla bērnu pulka
ierašanos no Tilžas. Kad no skolēnu skanīgajām dziesmām
un straujā dejas soļa sāka trīcēt centra telpas, tad arī
iemītnieku sirdīs ieplūda sirsnības okeāns, ko deva Tilžas
internātpamatskolas audzēkņu un skolotāju sirdīs dzimušais
Ziemassvētku brīnums.

Neizgaistošas emocijas aprūpes centra iemītniekos
radīja internātpamatskolas romu tautības audzēkņi, kuri
ar savai tautai raksturīgo karstasinīgo mentalitāti dejoja
«čigānu deju».

Tilžas internātpamatskolas skolēni Viļakas sociālās
aprūpes centra iemītniekiem un darbiniekiem pasniedza
pašu bērnu darinātos papīra eņģelīšus ar novēlējumiem.

Šo brīnišķīgo ideju, Tilžas internātpamatskolas bērnu
ciemošanos Viļakas sociālās aprūpes centrā, atbalstīja un
palīdzēja īstenot Rugāju novada zemnieks Vilnis Kapteinis.
Viņš bija sarūpējis arī piparkūkas un ābolus, kurus bērni
pasniedza aprūpes centra iemītniekiem. Savukārt Viļakas
sociālās aprūpes centra vadītāja Līna Barovska Tilžas in-
ternātpamatskolas kolektīvam veltīja pateicības vārdus
un cienastā - Ziemassvētku saldumu izlasi.

Sirsnīgs Paldies Tilžas internātpamatskolas skolēniem
un skolotājām Daigai Griestiņai, Annai Tomaševičai un

Elitai Čirkai par Ziemassvētku ieskaņu koncertu Viļakas
sociālās aprūpes centrā!

Sirsnīgs Paldies Viļakas sociālās aprūpes centra
darbinieku kolektīvam un iemītniekiem par līdzdalību un
svētku noskaņu!

Teksts un foto: Viļakas sociālās aprūpes centra
darbiniece Marija Kausa

d Noaudīsim siltumu!

Ziemassvētki ir cilvēku iekšējās gaismas svētki. Mēs
gaidām mirdzumu no dvēseles, no sevis.

Tā sajūta, ko sevī nesam, mums palīdz tumsu pārdzī-
vot,

Tas ir tas netveramais brīnums, kas gaidīšanas laikam
dots.

Pagājušā gada nogali un I mācību semestra noslē -
gumu Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvs sagaidīja ne -
parasti – gan skolēni un skolotāji, gan darbinieki un ve -
cāki pul cējās uz kopīgu vakarēšanu. Pasākuma organi -
zēšanu un vadīšanu šoreiz uzņēmās Skolēnu parlaments.
Kopības sajūtu, sirsnību radīja atmosfēra skolas zālē –
pulcēšanās pie galdiņiem, svētku rauši un pīrāgi, sveču
liesmiņas.

Pasākumu vadīja L. Milakne un K. Dortāns, bet mu -
zikālu sveicienu nesa ģimnāzijas dziedātāji, dejotāji un
teātra spēlmaņi. Pateicības vārdus un sveicienu svētkos
uzrunā teica skolas direktore un vietnieku komanda.
Svētku priekā ar visiem dalījās Viļakas Romas katoļu
draudzes priesteris G. Skutels. Ar dziesmām klātesošos
sveica ģimnāzijas absolvents N. Orlovs.

Ziemassvētki ir tas laiks, kad jo īpaši ir jāievēro senču
tradīcijas un rituāli, lai piesauktu labvēlību, auglību un
bagātību. Tāpēc klašu kolektīvi bija sagatavojuši latviešu
tautas rotaļas, rotaļdejas, kurās iesaistīja pārējos pasākuma
dalībniekus. Ar interesi visi iesaistījās arī mūsdienīgās
spēlēs un rotaļās.

Katrs skolēns personīgi saņēma saldumu dāvanu un
«slepenā» draudziņa pārsteigumu no paša Ziemassvētku
vecīša rokām. Tā kā vienam pašam tikt galā bija grūti,

tad vecītim palīgā nāca dažādas pasaku varones, kuras
centās iegūt Sniegbaltītes vietu Ziemassvētku birojā.

Paldies visiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā
un norisē.

VVģ ārpusklases darba organizatore 
I. Lindenberga

d «Ziemas pasaka» Viduču
pamatskolā

21. decembra rīts Viduču pamatskolā iesākās neparasti
rosīgs un satraukuma pilns. Skolas gaiteņos varēja sa -
stapt saposušos sniegavīrus, krāšņas eglītes, veiklus
meža zvērus, policistus, putnubiedēkļus un daudz citu
meža zvēru.

Viss liecināja tikai par vienu, klāt Ziemassvētku pa -
sākums. Pasākuma priekšnesumus gatavoja nevis klases,
bet klašu grupas.

1.–3. klases iejutās sniegavīru un eglīšu tēlos, tika
skandēti dzejoļi un izdejotas brīnišķīgas dejas.

4.–6. klases skolēni izspēlēja notikumus mežā un pie-
rādīja, ka draudzībā ir spēks.

7.–9. klases skolēni visiem parādīja, ka Ziemassvētkus
svin ne tikai cilvēki un meža zvēri, bet arī putnubiedēkļi,
policisti, sniegpārsliņas, putni, vējš un citas dabas parādī-
bas.

Pasākuma noslēgumā skolas direktore I. Sokirka un
direktores vietniece izglītības jomā V. Dortāne pasniedza
balvas labākajiem skolas skolēniem.

Saldumu paciņas 1.–3. klašu skolēni saņēma no paša
Ziemassvētku vecīša rokām. Pārsteigumi vēl nebeidzās,
jo skolēni, kuru vidējā atzīme ir 8 balles un vairāk,
saņēma balvas, ko bija sarūpējusi Lilita Dravniece un
«Meliorators J».

Pasākums pagājis, konfektes apēstas, bet atmiņas
paliks. Paldies skolēnu vecākiem par sapratni un atbal-
stu.

4. klases audzinātāja L. Makšāne,
foto – 6. klases audzinātāja L. Šaicāne

jau ceturto gadu Viļakas no vada jau-
niešu iniciatīvu centru jaunieši vienojās
kopīgā ziemas svētku labdarības akcijā
un de cembra nogalē apciemoja Viļa kas
sociā lās aprūpes centra un Šķilbēnu so -
ciā lās aprūpes mājas iemītniekus un dar-
biniekus.

Jaunieši cepa piparkūkas, gatavoja ap -
svei kumus un priekšnesumus, ar kuriem
centās iepriecināt vecos ļaudis, lai radītu
svētku no skaņu viņu mājās. Jauniešu aktivitātē
pie dalījās arī Viļakas Jēzus Sirds Romas

katoļu draudzes priesteris Guntars Skutels.
Jaunieši priecājas par gandarījuma sajūtu,

kura rodas, darot labus darbus un vairojot
prieku. Reizēm ikdienā neaizdomājamies
par savem līdzcilvēkiem un Ziemassvētki ir
īstas laiks, kad iepriecināt citus.

Paldies sociālo centru kolektīviem par
jauko uzņemšanu un ne tik vieglo darbu, ku -
ru viņi dara ikdienā savu iemītnieku labā!

Informāciju sagatavoja Viļakas 
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja 

Madara Jeromāne

jauniešu ikgadējā ziemassvētku
labdarības akcija

jaUNiEŠU aktUalitātEs
Gada nogalē Viļakas novada jauniešu domes

tikšanās norisinājās itāliskā noskaņā. jaunie ši
iepazina burvīgo itāliju un, protams, kas gan ir
itālijas vakars bez picas – tāpēc tika gata vota arī
garda pica.

Vakara viesi bija priesteris Gun tars Skutels un
priesteris Staņislavs Prikulis, kā arī skauti no orga-
nizācijas «Eiropas gaidas un skauti» – Raivis Supe
un Harijs Ločmelis –, katrs no viesiem ir pa bijis
Itālijā, tāpēc dalījās savos ie spaidos par to. Priesteri
Itālijā ir studējuši, savukārt skauti to iepa zi na, dodo -
ties skautu ekspedīcijā.

Priesteris G. Skutels prezentēja savu redzējumu
par Itāliju krāšņās bildēs un video, kā arī demonstrēja
savas prasmes picas gatavošanā, kurā jaunieši pie -
dalījās ar prieku. Priesteris S. Prikulis jauniešiem

noorganizēja viktorīnu, kurā bija jāatbild uz jautā-
jumiem par Itāliju. Skauti prezentācijā pastāstīja par
savu organizāciju, kuras mērķis ir audzināt jaunatni
kristīgā garā, lai tā būtu fiziski, garīgi, intelektuāli
attīstīta un atbildīga Dieva un Lat vijas valsts priekšā,
kā arī dalījās iespaidos par viesošanos Itālijā.

Iespaidi, kas radušies, Itāliju redzot citu acīm,
rodas dažādi, bet labāk ir redzēt savām acīm un pa -
šam izbaudīt realitātē. Jaunie šiem ir tādas iespējas,
jo ikviens var iesaistīties jauniešu apmaiņu projektos
vai Eiropas brīvprātī gajā darbā, kurš dod iespēju
ciemoties citās valstīs līdz pat vie nam gadam.

Paldies mūsu lieliskajiem viesiem, kuri mūs iepa -
zīstināja ar Itālijas burvību!

Informāciju sagatavoja
jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne

jaunieši iepazīst itāliju
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Viïakas no vadâ
APSTIPRINĀTI ar Viļakas novada domes

2017. gada 26. janvāra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 2, 54.&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2017. gada 26. janvārī Nr. 1/2017  (protokols Nr.2, 54.&)

«Par Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžetu»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»

46.pantu un  likuma «Par pašvaldību budžetiem» 16 .un 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Viļakas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta
un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu ap -
mēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldība pamatbudžetu 2017. gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 001 472 euro, (1. pielikums)
2.2. kārtējā gada izdevumi – 5 766 656 euro, (1. un 2. pielikums)
2.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 313 940 euro, (3. pielikums)
2.4.naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – 49 166 euro
3. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem

iezīmētos līdzekļus) 2017. gadam šādā apmērā:
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 236 888 euro, (4. pielikums)
3.2. kārtējā gada izdevumi – 274 659 euro, (4. pielikums)
3.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 80 570 eiro, (3. pielikums)
3.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – 21 410 euro.
4. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2017.

gadam šādā apmērā:
4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 1500 euro (5. pielikums),
4.2. kārtējā gada izdevumi – 3345 euro (5. pielikums),
4.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 1845 euro (6. pielikums),
5. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības aizņēmumus 2017. gadam šādā apmērā –

202072 euro (7. pielikums).
6. Viļakas novada dome lemj par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2017.

gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
7. Viļakas novada dome 2017. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas

atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem
un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc nau -
das plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta iz -
devumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

9. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un
tāmēs 2. pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Vi -
ļa kas novada izpilddirektorei. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai iestā -
dei vai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu,
kapitālos izdevumus un izdevumus, kas paredzēti energoresursu nodrošināšanai.

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

1. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2017

«Par Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžets

2. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

«Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu» 

Viļakas novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta izdevumi

Vilakas novada_JANVARIS_2017_avize.qxd  07.02.2017  14:20  Page 11



12

Viïakas no vadâ

Vilakas novada_JANVARIS_2017_avize.qxd  07.02.2017  14:20  Page 12



13

Viïakas no vadâ

Vilakas novada_JANVARIS_2017_avize.qxd  07.02.2017  14:20  Page 13



14

Viïakas no vadâ

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

3.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017

«Par Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības naudas līdzekļu atlikumi 2017. gada sākumā

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs

4.pielikums
Saistošajiem noteikumiem  Nr.1/2017

«Par Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžetu»
Viļakas novada pašvaldības 2017. gada speciālais budžets

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
5.pielikums

Saistošajiem noteikumiem  Nr.1/2017
«Par Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības/
domes 2017. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
6.pielikums

Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017
«Par Viļakas novada pašvaldības 2017. gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikums
2017. gada sākumā

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
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ERAF projekts «Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes uzlabošanai»
«Šķilbēnu kultūras centra rekonstrukcija»
«Viļakas pilsētas katlu mājas apkures un siltumtrases rekonstrukcija

Sporta ielā 4»
«Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas

iekārtu rekonstrukcija. Viļakā, pils ielā 10A»
«Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana»
«Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana»
SIA Viļakas namsaimnieks pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda

projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā īstenošanai»
ELFLA projekta «Viļakas sporta zāles rekonstrukcija» īstenošanai
ELFLA projekta «Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija

Žīguru pagastā» īstenošanai
ELFLA projekta «Brīvā laika un sporta objektu izveidošana un rekonstrukcija

Šķilbēnu pagastā» īstenošanai
ELFLA projekta «Pensionāru saieta un atpūtas centrs» īstenošanai
ERAF projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta Semenovas

ciemā» 2.kārtas īstenošanai
ERAF projekta «Sociālās dzīvojamās mājas Jasmīni Žīguru ciemā Viļakas

novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi» īstenošanai
ERAF projekta «Sociālās dzīvojamās mājas Alejas Kupravas ciemā

Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi» īstenošanai
ELFLA projekta «Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija» īstenošanai
ERAF projekta «Sociālās dzīvojamās mājas Skolas ielā 3 Viļakas pilsētā

Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi» īstenošanai
SIA «Viļakas Veselības aprūpes centrs» pamatkapitāla palielināšanai

ERAF projekta īstenošanai
ELFLA projekta «Viļakas novada bibliotēkas izveidošana» īstenošanai
ERAF projekta «Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru

ciemā» īstenošanai
Projekta Nr.ELRI-016 «Kultūras un radošo industriju centru attīstība Rapinā,

Viļakā un Pečoros»
Ceļu un tiltu rekonstrukcija Medņevas pagastā
Medņevas Tautas nama rekonstrukcija (ar piebūvi)
Sporta un atpūtas komplekss Borisovā
ERAF «Ūdenssaimniecības attīstība Kupravas pagasta Kupravas ciemā»

īstenošanai
ELFLA projekta «Garnizona ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā» īstenošanai
ELFLA projekta «Ielu rekonstrukcija Kupravas ciemā» īstenošanai
ELFLA projekta «Eržepoles ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā» īstenošanai
ERAF «Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā»

īstenošanai
KPIF projekta «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi -

nāšanai Viļakas pamatskolā» īstenošanai
KPIF projekta «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi -

nāšanai Viļakas novada Žīguru pamatskolā» īstenošanai
KPIF projekta «Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi -

nāšanai Viļakas novada Rekavas vidusskolā» īstenošanai
Projekta «Viļakas pilsētas ielu un ietvju rekonstrukcija» īstenošanai
Projekta «Viļakas novada ielu un ietvju rekonstrukcija» īstenošanai
Projekta «Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciema Bērzu ielas un

ietves remonts» īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta «Mežvidu ēkas remontdarbi» īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta «Siltummezgla izbūve Viļakas pilsētā» īste-

nošanai
Prioritārā investīciju projekta «Viļakas pilsētas sanitārā mezgla izbūve

Balvu ielā 2c» īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta «Viļakas novada sociālo pakalpojumu

infrastruktūras uzlabošana» īstenošanai
Projekta» Nekustamā īpašuma iegāde Pils ielā 9A Viļakā iegādei» 
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta (univer -

sālā ekskavatora-iekrāvēja) iegādei
Projekts «Viļakas pilsētas un Kupravas pagasra ielu deguma atjaunošana

un ūdens atvades sakārtošana» īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta «Rekovas ambulances ēkas remontdarbi» īs-

tenošanai
Pašvaldību katlu māju (ar jaudu līdz 3MW) energo-efektivitātes uzlabo ša -

nas investīciju projekta «Apkures katla iegāde Žīguros» īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta «Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība paš -

valdības teritoriju revitalizācijai Latgales programmas ietvaros» īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta «Mežvidu ēkas remontdarbi projektam «Uz-

ņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā» īstenošanai
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rehabilitācijas centra izveidei Viļakā»
Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcija
Viļakas novada izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
Vieglā autotransporta iegāde
Tehnisko projektu izstrāde

Kopā:

02.08.2010

01.12.2009

21.08.2008

21.08.2008

16.09.2003

11.12.2003

15.06.2010

22.09.2010

07.12.2010

07.12.2010

07.12.2010

17.06.2011

17.06.2011

20.06.2011.

21.07.2011

26.07.2011

02.05.2011

07.11.2011

30.11.2011

04.06.2012

04.06.2012

04.06.2012
04.06.2012

15.10.2012

15.10.2012

15.10.2012

15.10.2012

17.12.2012

19.09.2013

19.09.2013

17.06.2014.

30.07.2014.

17.08.2015.

17.08.2015.

24.08.2015.

12.11.2015.

16.12.2015.

21.07.2016.

29.06.2016.

01.06.2016.

17.08.2016.

30.08.2016.

30.08.2016.

05.10.2016.

05.10.2016.

01.2017.

05.2017.

05.2017.

04.2017.

05.2017.

20.04.2030

20.11.2024

20.07.2023

20.07.2028

20.07.2023

20.11.2022

20.04.2030

20.06.2030

20.07.2030

20.07.2030

20.07.2030

20.06.2031

20.03.2031.

20.03.2031.

20.06.2031

20.03.2031

20.04.2021

20.06.2031

20.11.2031

20.05.2032

20.05.2032

20.05.2032

20.05.2032

20.10.2032

20.10.2022

20.10.2032

20.10.2032

20.12.2032

20.09.2033

20.09.2033

20.06.2034.

20.07.2034.

20.07.2035.

20.07.2035.

20.08.2035.

20.11.2035.

20.12.2025.

20.07.2036.

20.06.2036.

20.05.2023.

20.08.2036.

20.08.2036.

20.08.2026.

29.09.2021.

20.09.2036.

01.2022.

05.2037.

05.2037.

04.2024.

05.2022.

131096

234774

167187

56915

284574

92416

448859

136756

74571

69543

153055

165867

148498

228715

124555

241077

25347

127856

399164

229691

90018

83665

130678
161889

18419

84561

66538

145311

354920

339167

410766

149115

70995

36493

68744

139022

26310

84865

46600

120573

167168

25122

41304

18186

39060

33336

274500

121800

76000

62000

7 027 641

88478

43351

76124

34149

96043

29155

310727

26948

12195

17129

30605

86277

37087

47416

12934

63409

11386

34766

134100

13540

46663

24722

20376
85504

8154

20560

53220

87872

173021

254265

265370

134048

67425

34650

65325

132088

23688

84855

46600

120573

167168

25122

41304

18186

39060

3 245 638

6557

5420

11383

2846

14229

4866

23022

1998

888

0

2271

0

0

0

892

0

2538

0

8940

0

0

0

0
5344

0

0

3329

5492

0

15180

15164

7552

3596

1848

3484

6952

2632

4240

2348

18537

8393

1272

5108

3816

1935

202 072

6557

5420

11383

2846

14229

4866

23022

1998

888

0

2271

0

0

0

892

0

2538

0

8940

0

0

0

0

5344

1842

0

3330

5492

0

15180

15164

7552

3596
1848

3484

6952

2632

4240

2348

18537

8393

1272

5108

3816

1935

6667

13725

6090

10858

12400

253 655

6557

5420

11383

2846

14229

4866

23022

1998

888

0

2271

0

0

0

892

0

2538

0

8940

0

0

0

0
5344

1842

0

3330

5492

0

15180

15164

7552

3596
1848

3484

6952

2632

4240

2348

18537

8393

1272

5108

3816

1935

6667

13725

6090

10858

12400

253 655

6557

5420

11383

2846

14229

4866

23022

1998

888

0

2271

0

0

0

892

0

2538

0

8940

0

0

0

0
5344

1842

0

3330

5492

0

15180

20539

7552

3570

1848

3484

6952

2632

4240

2348

18537

8393

1272

5108

3816

1935

6667

13725

6090

10858

12400

259 004

62250

21671

30592

22765

39127

9691

218639

18956

8643

17129

21521

86277

37087

47416

9366

63409

1234

34766

98340

13540

46663

24722

20376

64128

2628

20560

39901

65904

173021

193545

199339

103840

53067
27258

51389

104280

13160

67905

37208

46425

133596

20034

20872

2922

31320

13335

233325

103530

43426

24800

2 844 898

Aizņēmuma mērķis
Līguma pa-
rakstīšanas

datums

Līguma at-
maksas ter-

miņš

Aizņēmuma
līguma
summa

euro

Neatmaksā-
tā daļa uz

31.12.2016.
euro

2017.gads
(euro)

2018.gads
(euro)

Turpmāka-
jos gados

(euro)

2019.gads
(euro)

2020.gads
(euro)

6.pielikums
Saistošajiem noteikumiem  Nr.1/2017

«Par Viļakas novada pašvaldības 2017.gada budžetu»
Viļakas novada domes saistību apjoms 2017.–2020. gadam

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
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Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums 
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instru -

ments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 

Viļakas novada pašvaldības budžets 2017. gadam sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir
ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus
tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2017. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras
uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un budžeta
klasifikācijai ir norādīta Viļakas novada domes saistošo noteikumu «Par Viļakas
novada pašvaldības 2017. gada budžetu» pielikumos.

PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 5 001 472 kopsummā un tos veido nodokļu
ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām),
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek
saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt
pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību
maksājumiem par izglītības pakalpojumiem). 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2017. gada 1. janvāri bija 
EUR 313 940. 

Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2017. gadā

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 753 262, kas ir par EUR
123 539 jeb 7.58% vairāk nekā 2016. gadā faktiski saņemts.  

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 207 776, par ēkām –
EUR 4066, par mājokļiem – EUR 8593. Kopējā NĪN prognoze 2017.gadam ir par EUR
13 866 jeb 6.71 % vairāk nekā 2016. gada sākumā ieplānots.  Nodokļa atvieglojumi tiks
piemēroti trūcīgām un maznodrošinātām personām, kurām ar pašvaldības sociālā
dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās personas statuss, NĪN atvieglojums piemērojams
90% apmērā,  personām, kurām pašai ( vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas
gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildniecībā esoši
vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir
deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Atvieglojumu pie -
mēro 50 % no aprēķinātas nodokļa summas, bet ne vairāk par 427 eiro. Politiski repre -
sētajām personām par zemi, kā arī  minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem,
kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir
samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā. 1.grupas invalīdiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, vientuļiem
2.grupas invalīdiem, kuriem nav Civillikumā noteikto pirmās šķiras likumisko man -
tinieku un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo
algu – 70% apmērā.

Valsts budžeta transferti tiek plānoti EUR 2 478 228, kas ir par EUR 92492 jeb
3.88% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots.  Tajā skaitā valsts mērķdotācija
pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām ir plānota EUR 763 941 apmērā, kas ir par EUR 73 803 jeb 20.2%
vairāk nekā 2016. gada sākumā ieplānots. Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu
iegādei  tiek plānota EUR 11 478 apmērā, mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai
1.-4.klases skolēniem - EUR 30 615 apmērā, mērķdotācija asistenta pakalpojumu no-
drošināšanai no  Labklājības ministrijas – EUR 26 844 apmērā, mērķdotācija feldšeru
un veselības punktu uzturēšanai – EUR 11 160 apmērā, mērķdotācija tautas mākslas ko -
lek tīvu vadītāju darba samaksai – EUR 6480 apmērā, pārējās dotācijas – EUR 76 249.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda  tiek plānota
EUR 1410085 apmērā, kas ir par EUR 91066 jeb 6.07%  mazāk nekā 2016. gada sāku -
mā tika ieplānots.  

Pašvaldību budžeta transferti tiek plānoti EUR 86 623 apmērā, kas ir par EUR 19 440
jeb 28.94% vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots.  

Nenodokļu ieņēmumus EUR 5554 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas,
naudas sodi un sankcijas.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas tiek plānoti EUR 16 900 apmērā.
Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmu -

miem tiek plānoti EUR 440 390 apmērā, kas ir par EUR10 386 jeb 2.42% vairāk nekā
2016. gada sākumā tika ieplānots. Šos ieņēmumus veido maksa par izglītības
pakalpojumiem EUR 18 470, ieņēmumi par nomu un īri EUR 59 715,  ieņēmumi par
zemes nomu EUR 17 002, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem EUR 362 148, un citi maksas pakalpojumi tiek plānoti EUR 21 076 ap-
mērā.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 5 766 656 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņē -

mumu pamatsummas atmaksas).

Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2017. gadā

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 723 758 apmērā, kas ir par EUR 3146 vairāk nekā 2016.

gada sākumā tika ieplānots.  Šie izdevumi paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, kā arī pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai
t.sk.:

• domei un pārvaldēm EUR 548 330;
• aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 26 017;
• deputātu atlīdzībai EUR 89 279;
• komisiju darba atalgojumam EUR 7937;
• pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to viet nie -

kiem EUR 33 195
• pašvaldību velēšanām EUR 19 000.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī, izņemot

darbiniekus, kuriem izmaiņas minimālajā darba samaksā vai stundu apmaksas likmē ir
noteiktas ārējo normatīvo aktu regulējumos. 

sabiedriskās attiecības
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodrošināšanai, iedzīvotāju informēšanai

un pašvaldības informatīvā izdevuma veidošanai un drukāšanai, televīzijas sižetu
uzņemšanai, kā arī domes tēla veidošanai, viesu uzņemšanas izdevumiem plānoti  EUR
22 352.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi tiek plānoti EUR 555 137 apmērā, kas par EUR 124 011 jeb 28.76%

vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:
• Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram – EUR

12505;
• Atbalsts uzņēmējiem – EUR 10 300;
• Būvvaldes uzturēšanai – EUR 20 305; 
• Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem – EUR 66 594;
• Nodarbinātības pasākumiem skolēniem vasaras brīvlaikā – EUR 3 028;
• Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai – EUR 274 500;
• Dabas parkam «Balkanu kalni» – EUR 82 559;
• u.c. aktivitātēm – EUR 85346
Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijā plānotas šādas aktivitātes:
Viļakas pilsētā:

Garnizona ielas, gājēju celiņa un laukuma rekonstrukcija,
Zemnieku ielas, Dzirnavu ielas 160m rekonstrukcija,
Pļavu ielas un gājēju celiņa rekonstrukcija;
Jāņu ielas rekonstrukcija,
Tautas  ielas no 370 līdz 700m rekonstrukcija,
Smilšu ielas rekonstrukcija,
Šķērsielas rekonstrukcija,

Žīguru ciematā:
Skolas ielas,Viļakas ielas un gājēju celiņa rekonstrukcija,
Semenovas ciemā;
No Mežmalas ielas līdz Saules ielas krustojumam, un no Mežmalas un Saules
ielas krustojuma līdz bērnudārzam un gājēju celiņu rekonstrukcija.

Dabas parkā «Balkanu kalni» tiks realizēts Leader projekts «Dabas parka «Balkanu
kalni» tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana».  Kopējās projekta izmaksas
EUR 59 513.  Šis projekts tika iesāks 2016.gada nogalē un 2017.gadā tiks turpināts
EUR 48 889 apmērā. Dabas parkā «Balkanu kalni» tiek plānots, veicot saimniecisko
darbību, iegūt finanšu līdzekļus no zāģmateriālu izstrādes.

Viļakas novada tūrisma informācijas centrs realizēs šādus projektus «Loba doba Zī-
meļlotgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī» un Leader projektu «Tūrisma vides stendi
Viļakas novadā». Šo projektu kopējās izmaksas EUR 13 370.

Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ir iesniegts projekts par Stompaku purva in-
frastruktūras uzlabošanu – tiks izveidots tūrisma objekts – koka laipa 1100 metru
garumā purva teritorijā, kur pagātnē norisinājušās nozīmīgas kaujas.

Plānots Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Latgales programmas ietvaros
iesniegt projektus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai – iebraucamo ceļu, stāvlaukumu
izbūve, kanalizācijas tīkla izveidošana. Plānots izveidot dienesta viesnīcu, kurā būs
iespējams apmesties 60 personām.

Viļakā, Sporta ielā 2b, plānots izveidot noliktavu ar automazgāšanas telpu pašval -
dības skolēnu autobusiem un citam pašvaldības transportam, ja būs iespējams objektu
izveidot atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes prasībām.
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Viïakas no vadâ

Vides aizsardzība
Šajā postenī ieplānoti līdzekļi Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas

iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai, izdevumi plānoti EUR 33 159 apmērā, kas ir
par vairāk EUR 10 728 jeb 47.83% nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Vecumu pa -
gasta Borisovas  ciemā  plānots veikt attīrīšanas iekārtu remontu EUR 9779 apmērā.

Paredzēta bīstamo koku izzāģēšana visā novada teritorijā.
Jaškovā, brāļu kapos, plānots ar uzņēmēju palīdzību uzsākt teritorijas labiekārtošanas

darbus. Valsts simtgadē paredzēts nodrošināt elektrības pieslēgumu, atjaunot brāļu kapu
pieminekli, izveidot laukumu transportlīdzekļu novietošanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Šajā postenī kopējie izdevumi plānoti EUR 644 784 apmērā, kas ir par EUR 7157

jeb 1.1% mazāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Šo izdevumu daļu sastāda
izdevumi pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai, ūdenssaimniecības uzturēšanai un apsaim-
niekošanai, apkures nodrošināšanai pagastu pārvaldēs, pagastu un pilsētas teritorijas
apsaimniekošanai kā arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar novada teritorijas sakārtošanu.

Vecumu pagasta un Šķilbēnu pagasta pārvaldei plānots iegādāties zāles pļāvējus.
Rekavas centrālajā katlu mājā plānots veikt skursteņa pievadkanāla un ūdens

boilera nomaiņu EUR 13 911 apmērā.

Veselība
Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 15 801.  Salīdzinot ar 2016.

gada plānu, izdevumi palikuši nemainīgi. Kupravas feldšeru un veselības punktam
ieplānoti – EUR 5 580, Upītes feldšeru un veselības punktam –  EUR 10 221.

atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 689 359 apmērā, kas ir par EUR 34 310 jeb 5.24% vairāk

nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Novada muzeju darbības nodrošināšanai
ieplānoti EUR 55 473. Viļakas novada muzejā tiks realizēts Leader projekts «Muzejs
nākotnei – nāc un pēti». Kopējās projekta izmaksas EUR 6715.  Šā projekts ietvaros
tiks iegādāts inventārs un aprīkojums. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu
nodrošināšanai ieplānoti EUR 22 162. Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai
ieplānoti EUR 110 473, t.sk bibliotēku krājumu palielināšanai – EUR 4800, periodikas
iegādei – EUR 3330. Kultūras un Tautas namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti
EUR 366 981, t.sk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju atalgojumam  35 078
euro. Medņevas tautas namā tiks realizēts Leader projekts «Tautastērpu iegāde Med -
ņevas etnogrāfiskajam ansamblim» EUR 5770 apmērā. Savukārt, Šķilbēnu pagasta
kultūras centrā «Rekova» tiks realizēts Leader projekts «Tautas tērpu iegāde Šķilbēnu
etnogrāfiskajam ansamblim» EUR 3955 apmērā. Viļakas novada pašvaldība plāno
Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecību EUR 120 000 apmērā. Jauniešu
un iniciatīvu centriem ieplānoti EUR 38 515.

Tiks veikta Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes atjaunošana – jumta būvniecība un
teritorijas labiekārtošana. Ar Saeimas atbalstu estrādes teritorijā tiks izveidots aktīvā
dzīvesveida laukums – āra trenažieri, rotaļu laukums ar attiecīgām iekārtām.

Plānots šajā gadā sākt skolēniem, kuri mācās Viļakas novada izglītības iestādēs
(skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs), sporta nodarbību ietvaros apmaksāt izdevumus
vairākkārtējam Balvu baseina apmeklējumam veselības stāvokļa uzlabošanai.

Plānots, ka Viļakas novada Bērnu un jauniešu Sporta skolas audzēkņi piedalīsies
Vasaras olimpiādē Cēsīs.

Diviem tautu deju kolektīviem – vidējās paaudzes un jauniešu – tiks iegādāti tautu
tērpi gan Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku vajadzībām, gan turpmākai lieto-
šanai.

Dabas parkā «Balkanu kalni» plānots iegādāties krēslus EUR 2000 apmērā kvalita -
tīvas atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai. Dabas parkā «Balkanu kalni» ieņēmumi no
pakalpojumu sniegšanas gadā ir plānoti EUR 4772 apmērā, no kuriem tiks segta krēslu
iegāde.

izglītība
Izdevumi plānoti EUR 2 451 989 apmērā, kas ir par EUR 303 567 jeb 14.13%

vairāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:
• Pirmsskolas izglītības iestādēm – EUR 410 582;
• Novada pamatskolām un vidusskolām – EUR 1 388 070;
• Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 124 898;
• Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 124 226;
• Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem – EUR

78000;
• Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 88 182, t.sk. kultūras

sadaļas izdevumiem EUR 28 220;
• Skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu pārvadājumiem – EUR 118 231;

Viļakas pašvaldība šajā gadā plāno izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas
aktivitātēm  EUR121 800, kā arī plāno iegādāties autotransportu EUR 76 000 apmērā,
lai sekmīgāk veiktu skolēnu pārvadājumus visā novada teritorijā. Plānots iegādāties
jaunu 24 vietu skolēnu autobusu un lietotu deviņvietīgu autobusu.

Viduču pamatskolā plānota apkures, ventilācijas sistēmas un sanitārā mezgla izbūve
EUR 49 000 apmērā, tādējādi novēršot bīstamības riskus. Rekavas vidusskolā plānots
mācību un kāpņu telpu remonts EUR 9800 apmērā. Viļakas pamatskolā plānoti telpu re-
montdarbi mācību procesa nodrošināšanai EUR 36 000 apmērā. Oktobrī plānots
iesniegt Viļakas Valsts ģimnāzijas remontdarbu projektu vairāk nekā EUR 350 000 ap -
mērā, atbildīgā institūcija – Izglītības un zinātnes ministrija, finansē ERAF un paš -
valdība. Visām skolām jāuzlabo ķīmijas kabineti, uzlabojot ventilācijas sistēmas.

Plānots izveidot bērnu rotaļu laukumus Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē, Žīgu -
ru pirmsskolas izglītības iestādē, Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē, Rekavas
vidusskolas, Upītes pamatskolas pirmsskolas grupiņām EUR 39 000 apmērā.

sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības izdevumi 2017.gadā plānoti EUR 652 669, kas ir par EUR

101 661 jeb 13.48%  mazāk nekā 2016. gada sākumā tika ieplānots. No asignējumiem
sociālajai aizsardzībai EUR 170 361 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti

EUR 102 263. Bāriņtiesai – EUR 60 268. Transfertiem citām pašvaldībām sociālo
funkci ju nodrošināšanai – EUR 23 163.

Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kār -
tība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās», 2017. gadā paš -
valdība nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invali -
ditātes grupa EUR 26 844 apmērā.

Viļakas sociālā aprūpes centra uzturēšanai un labiekārtošanai ieplānoti EUR 178
244, Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai ieplānoti EUR 146 135. 

Viļakas sociālajā aprūpes centrā plānota apkures sistēmas enerģijas patēriņa
optimizēšana, ventilācijas sistēmas ierīkošana, maģistrālā ūdensvada ierīkošana.

Viļakas sociālajā aprūpes centrā un Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā plānots publis -
kās telpās uzstādīt videonovērošanas kameras.

Plānots pārskatīt Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu klāstu un palielināt pakal -
pojumu skaitu un pilnveidot pakalpojumu kvalitāti.

Pašvaldības aizņēmumi 
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2017.gadā paredzēts

atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 202 072 apmērā. 
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai

orientējoši EUR 274 500 apmērā, Viļakas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošanai – EUR 121 800, autotransporta iegādei – EUR 76 000, tehnisko projektu
izstrādei – EUR 62 000. 

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Ieņēmumi 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2017.gadā plānoti EUR 236 888 apmērā. No tiem
valsts mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 224 788 un dabas
resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu plānots – EUR 12 100.

Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu (atbilstoši
reģistrētajiem pilsētas un pagastu ielu un ceļu garumiem) mērķdotācija pašvaldības
autoceļu un ielu uzturēšanai tiek sadalīta šādi:

Viļakas pilsēta – EUR 47 059;
Kupravas pārvalde – EUR 21 460;
Medņevas pārvalde – EUR 37 740;
Susāju pārvalde – EUR 22 856 ;
Šķilbēnu pārvalde –EUR 32 408;
Vecumu pārvalde – EUR 17 071;
Žīguru pārvalde –EUR 26 620;
Novada kopējiem attīstības projektiem – EUR 70 164.

Salīdzinot ar 2016.gada mērķdotāciju pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tā ir
palikusi tādā pašā apmērā. Savukārt, salīdzinot plānu dabas resursu nodoklim par dabas
resursu ieguvi un vides piesārņošanu, tas ir palielinājies par EUR 3200.

Izdevumi
Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 274 659 apmērā. No tiem ekonomiskai

darbībai t.i. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 253 989, vides aizsardzības
izdevumiem – EUR 20 670.

Novada auto ceļu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai plānoti EUR 91 500.
2017. gadā plānoti ielu remontdarbi Viļakas pilsētā, Žīguros un Semenovas ciemā.     

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Viļakas novada dome ir uzsākusi rīkot projektu konkursu uzņēmējiem. Projektu

konkurss izraisīja lielu interesi uzņēmēju un aktīvo iedzīvotāju vidū. Projektu konkursa
organizēšana tiks turpināta arī turpmākajos gados.

Ir uzsākti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas projekti. Ar dažādu fondu un paš -
valdības resursiem tiks turpināti ielu, ceļu, piebraucamo ceļu, gājēju celiņu un laukumu
būvniecības un rekonstrukcijas darbi, ievērojot uzņēmēju intereses. Aktīvi tiks veikta
diskusija ar uzņēmējiem, par uzņēmēju iesaisti nodokļu atvieglojumu programmā
Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijās.

Plānojam izveidot un paplašināt biznesa inkubatora tīklu.
Viena no svarīgākajām nozarēm, kam turpmākajos gados jāpievērš uzmanība, ir

tūrisms. Novada teritorijā ir izveidots plašs tūrisma produktu tīkls, bet pamatā tie tiek
pārdoti kā atsevišķi tūrisma objekti. Trūkst mūsdienu prasībām atbilstošu naktsmītņu.
Plānojam izveidot līdz 60 naktsmītņu dienesta viesnīcu. Ir jāpaplašina velotūrisma in-
frastruktūra, attīstot esošos un izveidojot – marķējot - jaunus velomaršrutus, tai skaitā
starptautiskos. Jāveic strukturētu tūrisma maršrutu izstrāde un jāuzlabo tiem ne -
pieciešamā infrastruktūra gan Viļakas pilsētas muižas kompleksa apbūves teritorijā,
gan Viļakas novada pagastu ciematos.

Tuvākajos gados izglītības iestādēs ir jāpievērš uzmanība izglītības programmu
pilnveidošanai un pielāgošanai Izglītības ministrijas un mūsdienu dzīves prasībām. Pēc
izglītības programmu pārskatīšanas ir jāveic ieguldījumi skolu infrastruktūrā un īpašu
uzmanību pievēršot mūsdienīgām tehnoloģijām.

Sociālajam riskam pakļauto personu aizsardzībai Viļakas novada sociālais dienests
un Viļakas novada domes Sociālo un veselības jautājumu komiteja izstrādā sociālo pa-
kalpojumu attīstības stratēģiju Viļakas novadā. Šobrīd daudziem bērniem pilnā apmērā
nav nodrošināti nepieciešamie dzīves apstākļi vecāku finansiālo vai citu sociāli
problēmu dēļ. Visiem nav nodrošināti pilnvērtīga, veselīga dzīvesveida priekšnosacījumi.
Daudzas pensijas vecuma personas dzīvo ļoti nožēlojamos un dzīvei nepiemērotos
apstākļos. Nepieciešams izveidot infrastruktūru, kas iedzīvotājiem ļautu saņemt viņiem
nepieciešamos pakalpojumus. Plānots uzsākt un attīstīt mājas aprūpi Viļakas novada
sociāli atstumto personu riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Nepieciešams veikt iegul -
dījumus dažāda līmeņa dzīvojamā fondā, sākot no kopmītņu tipa dzīvokļiem, ģimeņu
mājām līdz labiekārtotu dzīvokļu izveidei. Lai to visu pilnveidotu, ir nepieciešami lieli
finansiāli līdzekļi, tāpēc veicamās aktivitātes jāsadala izpildes posmos.

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nepieciešams turpināt ūdens apgādes un
kanalizācijas tīkla paplašināšanu un rekonstrukciju Viļakas pilsētā un Viļakas novada
pagastu ciematos.

Domes priekšsēdētājs s. maksimovs
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stāsts, ko nevar
aizmirst…

Patiešām neaizmirstams bija Nor-
munda orlova autorkoncerts, izdziedāts
gan smeldzīgās, gan liriskās melodijās
un izrunāts tekstos, kuros jaunietis ne-
baidījās atklāt savus pārdzīvojumus,
sāpes, ilgas un sapņus.

Jau koncertā izskanējušo jaunā autora
dziesmu nosaukumi «Tik mirkli laimes…
», «Kopā», «Šūpuļdziesma», «Tas bija ti -
kai sapnis», «Mana lūgšana», «Saules
dzirkstelīte», «Uguns taureņi», «Tavs sil-
tums», «Mājas», «Neaizmirst» un «Mēs
vei dojam stāstus» vedināja klausītājus dvē -
selisku izpausmju pasaulē, kur svarīgas
vērtības ir mīlestība pret cilvēkiem, dabu,
dzimto vietu un dzīvi kopumā, kurā lai -
mes meklējumi mijas ar kaislībām, prieku,
vēlmi piedzīvot ko neparastu un vienlaikus
aizmirst sāpīgus aizskārumus un veltīgas
cerības. Un pāri visam dominē ticība aug-
stākiem spēkiem, lai spētu dzīvot «nesot
visiem saules dzirkstelīti, dāvinot pasaulei
līksmu prieku, dāvinot pasaulei īstu mī-
lestību…». Mazliet neraksturīgas tik jau -
nam cilvēkam šķita viņa domas par pa -
tiesa, pilnīga miera meklējumiem, atrodot
skaistumu brīžos, kad «…rīta klusums

apkārt, un es jūtu gaismas pieskārienu,
kas pacels mani augstāk, augstāk par de-
besīm». Gandrīz visiem priekšnesumiem
bija akustiskais pavadījums, ko izspēlēja
Vilis Cibulis ar Viļakas jauno ģitāristu gru -
pu, bekvokālu dziedāja Linda Makarova
un Betija Brokāne.

Jāatzīst, ka koncerta programma «Ne-
aizmirst», kuru Normunds Orlovs kā Lat -
vijas Kultūras koledžas 2. kursa students
ar specializāciju mūzikas menedžmentā
veidoja kā kursa darbu, bija spraiga un in-
teresanta. Tajā veiksmīgi iekļāvās arī Viļa -

kas Kultūras nama mūsdienu deju grupas
«Nola» meiteņu deju miniatūras, sižetis -
kais risinājums Elīnas Zaķes izpildījumā,
kā arī Normunda kursabiedres Madaras
Grēgeres skanīgās autordziesmas. Jāat -
zīmē, ka Madara ir konkursa «Superno -
va» un TV šova «OKartes skatuve» dalīb-
niece.

Koncerta izskaņā Normunds pateicās
visiem atbalstītājiem, īpaši siltus vārdus
veltot savai pirmajai skolotājai Elitai Lo -
ginai un mūzikas pasniedzējai ģimnāzijā
Ilonai Bukšai. Protams, arī pats autors sa -

ņēma veiksmes vēlējumus, ziedus un dā -
va nas no Viļakas Kultūras nama, Viļakas
novada domes priekšsēdētāja Sergeja Mak-
simova un viņa kundzes Žannas, Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes, Viļakas Valsts
ģimnāzijas, Viļakas pirmsskolas izglītības
iestādes, literātu biedrības «Pegazs», no
draugiem, radiem un atbalstītājiem.

Sakām lielu paldies Normunda vecā -
kiem Anitai un Vitālijam Orloviem!

Viļakas Kultūras nama pasākumu 
organizatore Silvija Kupriša,

Foto - Madara Jeromāne

kUltūRa

29. decembrī Upītes tautas namā notika in-
teresants ekspe riments – improvizācijas šovs. Par
šova vadītāju iejutās mūziķis juris Vucāns, bet
šova ciemiņi bija mūziķis Guntis Rasims, dzej -
nieks Raibīs un būvinženieris Vucānu Voldyks.

Šova laikā vadītājs Juris «īpašejīm gostīm» uz -
de va dažādus inte resantus uzdevumus, kurus izpil -
dot lietā bija jāliek improvizācijas spē jas. Katrs uz-
devums bija interesantāks par nākamo, un skatītāji
visa šova garumā smējās, vēderus turēdami.

Muzikālo pavadījumu pasākuma laikā nodroši -
nāja grupa «Unk nown Artist», bet reklāmas – atpū -
tas brīžu – pauzes nodrošināja folkloras kopa «Upī -

te», demonstrējot seriāla «Idioti» jaunākās trīs sēri -
jas, kā arī nākamajam – 2017. Gaiļa – gadam īpaši
sagatavotu «Gailīšu – Vistiņu» deju.

Šova noslēgumā vadītājs ar ciemiņiem visiem
veltīja jaunu, spe ciāli Upītes apmeklējumam sace -
rē tu Ziemassvētku dziesmu, bet Upī tes Tautas na -
mam novēlēja vēl vienu centrālo apkuri, divreiz lie -
lāku kvadratūru un daudz dažādu materiālu puzuru.

Šovs ir tāda lieta, ko atkārtot nevar, nākamais
būs citādāks, tāpēc, lai nenokavētu, seko līdzi afi-
šai.

Nemateriālās kultūras mantojuma centra
«Upīte» direktors Andris Slišāns

Pusnakts šovs septiņūs ar juri Vucānu

jau trešo gadu biedrība «as mu lat-
galīts» organizē latgales gada balvas
pasniegšanas ceremoniju. Šogad septiņās
nominācijās (latgales gada labākais
lauksaimnieks «savas zemes saim nieks»;
aktīvākais jaunietis, ģimene; varonis;
uzņēmējs «Par ieguldījumu latgales
tautsaimniecības izaugsmē»; aktīvākais
seniors un sirds cilvēks) bija pie teikti 42
pretendenti. Vislielā kā konkurence bija
nominācijā «latgales sirds cilvēks»,
kurai tika nominēti projektu vadītāji,
kultūras dzīves vadītāji, bib liote kāri un
citu profesiju pārstāvji, kā arī mūsu

Baltinavas un Šķil bēnu draudžu prāvests
staņis lavs Prikulis un dagdas novada
landskoronas un Beresnes draudžu
prāvests aivars kursītis.

Šoreiz konkursa žūrija bija lēmusi, ka
«Latgales gada sirds cilvēka» balva tiek
piešķirta prāvestam Aivaram Kursītim.
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu ticīgajiem
sirds cilvēks pagājušogad, šogad un visus
gadus, kamēr vien pie mums kalpos, būs
prāvests Sta ņislavs Prikulis, jo viņa veiktais
sirds darbs ir paraugs, kā ikdienas mazos
darbus veikt ar lielu mīlestību un pazemību.
Priestera Staņislava Prikuļa kalpojums un

piemērs iedvesmo cilvēkus darīt labu līdz-
cilvēkiem, nesavtīgi mī lēt vienam otru,
palīdzēt vienam otram, ikvienā cilvēkā sa-
skatīt Jēzu un cilvēka pozitīvās īpašī bas,
atvērt savu sirdi un palīdzēt tiem, kuriem
klājas grūti. Mierīgi, nesteidzīgi, ar sirds
degsmi pie pilda Dieva gribu savā dzīvē,
do dot piemēru iedzīvotājiem izvēr -tēt dzī -
ves pamatvērtības, mācot paze mību un
pacietību ne tikai attiecī bās ar Dievu, bet
arī attie cībās ģimenē, ar līdzcilvēkiem
sko lā un darbā.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

latgales gada balvas atzinības rakstu saņem
priesteris staņislavs Prikulis

Vecgada šovs Žīguros laikā starp ziemassvētkiem un
jauno gadu Žīguru kultūras namā jau
daudzus gadus ir tradīcija rīkot Vecgada
šovu, kurā visi kolektīvi var izpausties
mazliet neierastākā veidā.

Pagājušajā gadā galvenajā lomā bija
kaprīzā Eglīte (Ginta Locāne), kura sākumā
vēlējās visiem iemācīt dziesmiņu «Reiz
mežā dzima eglīte», bet, paklausot Vecīša
(Benita Troška) ierosinājumam, izlēma
kļūt par zvaigzni. Plāna realizēšanā ie sais -
tījās brašais Zaķis (Sanita Orlovska), kurš
kļuva par topošās zvaigznes kustību kon-
sultantu un Vilks (Daiga Elksnīte), kuram
tika atvēlēta menedžera loma.

Eglīte bija ļoti neizlēmīga, tāpēc viņai
tika piedāvātas visdažādākās iespējas kļūt
par zvaigzni. Ciemos ieradās:

• «Latgales dāmu pops» jeb vokālais
ansamblis «Čiekuriņi» (vad. D. Elksnīte)

• «Bermudu divstūris» jeb Pirmsskolas
bērnu deju kolektīvs (vad. I. Krilova)

• DJ Berta jeb ritmikas un līnijdeju
grupa «Punktiņi» (vad. L. Timmermane)

• «Eolika» jeb vokālais ansamblis
«Čiekuriņi» (vad. D. Elksnīte)

• «Mūžīgais unisons» jeb folkloras
kopa «Mežābele» (vad. V. Igovena)

• Lidija Ruslanova jeb krievu dziesmu
ansamblis «Ivuški» (vad. S. Romāne)

• Verka Serdjučka, Filips Kirkorovs,
Maša Rasputina jeb amatierteātris «Virši»
(rež. V. Kaļāne)

• Lauris Reiniks jeb Žīguru pamatskolas
deju kolektīvs (vad. I. Krilova)

• «Duets Sandra» jeb vokālais ansamblis
«Relako» (vad. D. Elksnīte)

• «Boney M» jeb deju kopa «Alianse»
(vad. I. Krilova)

• «Labvēlīgais tips» jeb vokālais an-

samblis «Čiekuri» vad. D. Elksnīte)
• Olga Rajecka & «Līgo» jeb tautas

deju kolektīvs «Skatiens» (vad. I. Krilova)
• kapela «Ornaments'» jeb kapela

«Blāzma» (vadītāja Mārīte Bukovska)
Nekas no piedāvātā mūsu potenciālajai

zvaigznei tā īsti neiepatikās, un pasākuma
noslēgumā Eglīte saprata, ka nemaz ne -
vēlas kļūt par zvaigzni, jo viņa tāpat katru
gadu no Ziemassvētkiem līdz Jaunajam
gadam ir uzmanības centrā. Arī šai reizē
viņai tika veltīta pasākuma noslēguma
dziesma, ko izpildīja Ingrīda Borise kopā
ar visiem koncerta dalībniekiem.

Visiem kolektīviem par pārsteigumu,
pie mums ieradās arī Ziemassvētku vecītis,
kuram Sniegbaltīte (Valentīna Kaļāne)
bija pastāstījusi par kolektīvu labajiem
darbiem un visi saņēma pelnītās dāvanas.

Daiga Elksnīte
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tradicionālie Viļakas novada
jauno ģitāristu ziemas koncerti
notika 2016. gada 29. decembrī
Viļakas kultūras namā un kul-
tūras centrā «Rekova». koncertā
piedalījās iniciatīvu centra «zva-
niņi», Upītes pamatskolas un
Viļakas kultūras nama ģitār-
spēles nodarbību apmeklētāji –
muzikāli jaunieši.

Viļakas novada iedzīvotāji svēt -
kos – Ziemassvētkos un Jaunajā
gadā – tika sveikti ar skaistām
dziesmām gan par ziemu, gan mī -
lestību, gan citām tēmām. Liels
prieks, ka ziemas brīvdienu laikā
jaunieši turpināja spēlēt ģitāru un
uzstājās saviem tuviniekiem, drau-
giem un skatītājiem.

Paldies Viļakas Kultūras nama

vadītājai Akvilinai Jevstigņejevai,
skaņu operatoram Ivaram Kupri-
šam, kolektīvam. Paldies Kultūras
centra «Rekova» vadītājai Kristī -
nai Lapsai, skaņu operatoram Kris -
teram Slišānam. Paldies Francim
Bukšam par mūziķu nogādāšanu
koncertu norises vietās. Paldies
Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadī-
tājam Andrim Mežalam par
atbalstu vienmēr un visur. Paldies
Inesei Cibulei par koncertu tver -
šanu video ierakstā un fotomirkļos.
Liels paldies jauniešu vecākiem,
vecvecākiem, ģimenēm, radiem
par tik burvīgiem, radošiem cil-
vēkiem. Vislielākais paldies ģi-
tārspēles nodarbību apmeklētā -
jiem – jaunajiem ģitāristiem –,
arī tiem, kuri devušies mācīties
citviet, bet joprojām atceras savu
kolektīvu un mūzikas draugus.

Uz tikšanos nākamajā Viļakas
novada jauno ģitāristu koncertā
pavasarī!

Iniciatīvu centra «Zvaniņi»,
ģitāristu pulciņu vadītājs 

Vilis Cibulis,
Foto: Inese Cibule

Ģitāristi sveic svētkos ar koncertu

2016. gada nogalē Žīguru
amatierteātris «Virši» rādīja sa -
vu iestudēto danskovītes lugu
«sīvasmuotes bizness» Vidze -
mes pusē. Pirmā izrāde notika
druvienas kultūras namā 11. de -
cembrī. 

Teātrim te bija, kur izvērsties.
Dziļas aizkulises, aktieru telpa,
skatuve ar pilnīgu tehnisko no-
drošinājumu. Arī teātra dalībnieki
centās no sirds, un izrādes beigās
katrs dāvanā saņēmām piparkū -
ku sirdi. Mēs Druvienas kultūras
nama vadītājai Valdai Putenei pa -
sniedzām Adventes vainagu, da-
rinātu no priežu zariņiem, kas
nākuši no Žīguru mežiem. Siltas
uzņemšanas vadīti, devāmies mā-
jup, lai pēc nedēļas dotos uz Li -
te nes Tautas namu. Uz Liteni ko -
pā ar mums devās arī rokdarb -
nieču pārstāve Andra Korņejeva,
jo pirms izrādes notika amatnie -

ku darinājumu tirdziņš. Arī Litenē
ti kām silti uzņemti, un skatītāju
bija krietni vairāk nekā Druvie -
nā, jo līdz Litenei bija atceļoju -
šas po zitīvas atsauksmes par iz -
rādi Druvienā. Paldies sakām at-
saucīgajai Tautas nama vadītājai
Maijai Leimanei par siltu uzņem -
šanu.

Šo izrādi noskatījās arī teātru
eksperte Edīte Siļķēna. Viņa atzī-
mēja teātra brīnišķīgo kolektīvu,
publikai tīkamo izrādi un novēlēja
neapstāties savos izbraukumos arī
turpmāk. Tāpat kopā ar režisori
tika izanalizētas arī kļūdas. Viņas
ieteikums uz priekšdienām – pa-
domāt par scenogrāfiju un vienotu
tērpu ansambli. Bez šaubām, per-
sonīgi man kā režisorei tās ir zi-
nāmas lietas, bet vai teātris gūs
finansiālu atbalstu, jo tās nav tik
mazas summas, ar kurām tiktu
cauri kultūras nama budžets. Ko-

lektīvs cer uz Domes atbalstu
transporta jautājumā, lai varētu
noskatīties citu kolektīvu iestu -
dē tās Gada izrādes Rēzeknē, jo
amatierteātris «Virši» ir pamanīts
un arī atzinīgi novērtēts. Edīte
Siļķēna īpaši atzīmēja sievasmā -
tes lomas atveidotāju Anastasiju
Kļimoviču, Jezupa lomas atvei-
dotāju Mārtiņu Kaļānu, Vijas lo -
mas spēlētāju Laimu Timmermani
un arī bērnus – Evelīnu Taukuli
un Kristeru Timmermani par or-
ganiskumu uz skatuves. Tāpat
Edīte ieteica nākamgad noteikti
startēt skatē, lai piedalītos maz-
pilsētu teātru svētkos Rīgā un iz-
mantot brīvdabas estrādes, jo šī
izrāde ir tām piemērota. 

Savukārt es pateicos visam
kolektīvam – Mārītei Bukovskai,
kura uz mēģinājumiem brauc no
Vēdenie šiem, Rihardam Makaro -
vam, kurš ceļu uz teātra mēģinā-

jumiem mē ro no Pritikavas cie -
ma, Verai Andrejevai, Zojai Biu -
kai, Gunāram Abrickim, Dai -
nai Boroņenko un jau piemi -
nētajiem Anastasijai Kļimovičai,
Mārtiņam Kaļānam, Laimai un

Kristeram Timmermaņiem, Eve-
līnai Taukulei par lielo uzdrīkstē-
šanos startēt skatēs un izvērtē -
šanā. PALDIES!

Amatierteātra «Virši»
režisore Valentīna Kaļāne

Žīguru amatierteātris «Virši» ciemojās Gulbenes novadā

jau astoto reizi uz medņevas
tautas nama pasākumu «drau-
dzības čemodāns» sabrauca pa-
šdarbības kolektīvi no Viļakas,
Balvu, Baltinavas un kārsavas
novada. 

Pirmie uz skatuves uzstājās
pašmāju dejotāji, vadītāja Kari -

na Aleksejeva, ar deju «Gailīt’s
saka vistiņai». Ar skeču «Bobu
bataljons» uzstājās Bērzkalnes
pa gasta Rubeņu dramatiskais ko-
lektīvs, vadītāja Mudīte Maslo -
va, medņevieši uz skatuves dar-
bojās divas reizes – ar skečiem
«Akts bez komentāriem» un

«Leo polds» -, vadītāja Valentī -
na Kaļāne, arī Viļakas Kultūras
nama dramatiskais kolektīvs, va-
dītāja Ineta Lindenberga, kāpa
uz skatuves divas reizes – ar ske-
čiem «Kā rodas baumas» un «Pār-
pratums». 

Briežuciema dramatis kais ko-
lektīvs, vadītāja Valentī na Kaša,
iejutās Ziemassvētku laika tradī -
cijās, bet salnavieši, va dītāja Va-
lentīna Kirsanova, izdzī voja «Sie-
vasmātes un znota likstas», mu-
zikālos deju soļus izde joja Balti-
navas novada Kultūras nama deju
grupa «Gaspažas», va dītāja Irēna
Kaša.

Paldies pasākuma vadītājai
Karinai Aleksejevai, pasākuma
apskaņotājam Ralfam Rubenim,
paldies visiem pašdarbniekiem un
kolektīvu vadītājiem, pasākuma
apmeklētājiem.

Medņevas Tautas nama 
vadītāja Skaidrīte Šaicāne,

Foto – Zianida Logina

astotais «draudzības čemodāns» medņevā

ziemassvētku brīnumu laikā, 2016. gada 27. decembrī, Šķil -
bēnu Romas katoļu draudze piedzīvoja brīnumu, ka vienā dienā
labdarības koncertā uzstājās divi kori. Pirmais koncertēja Balvu
novada jauktais koris «mirklis», diriģents Uldis kokars, un otro
koncertu sniedza Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas jauktais koris «frek-
vence», diriģents kaspars Vēvers.

Iespēja vienā dienā dzirdēt tik kvalitatīvu sniegumu, tik daudz gai -
šu dziesmu, tik daudz Ziemassvētku laika dziesmu bija pārsteigums
dau dziem draudzes locekļiem un viesiem no citām draudzēm. Balti -
navas un Šķilbēnu Romas katoļu draudžu prāvests Staņislavs Priku -
lis, novērtējot koncertu, īsi rezumēja, ka koncerts iesākās ar diviem
maziem eņģeļiem (solo dziedātāji Estere Vigule un Markus Mednis),
kuri atnāca un pastāstīja labo vēsti par Kristus piedzimšanu, tad
viņiem piepulcējās liels eņģeļu pulks no Balviem un vēlāk arī no
Rīgas, tā uzburot un ļaujot mums piedzīvot uz zemes tādus mirkļus,
kādus varētu piedzīvot paradīzē.

«Paldies Dievam, ka ļāva mums piedzīvot šos neparastos labdarī -
bas koncertus, kuru mērķis ir turpināt vākt ziedojumus Šķilbēnu drau -
dzes mājas celtniecībai. Liels paldies visiem ziedotājiem, labdariem, at -
balstītājiem un strādniekiem, kuriem pateicoties, senajai Šķilbēnu drau -
dzes mājai ir nomainīts jumts. Mūsu mērķis ir Latvijas simtgadi sagai -
dīt atjaunotā draudzes namā. Tā būtu mūsu dāvana Latvijai dzimšanas
dienā, vēsturiskajā ēkā atjaunot draudzes namu, kur pirmās Latvijas
laikā notika lūgšanas, draudzes pasākumi, tika pat salaulāti pāri. Šī
ēka draudzes garīgajai izaugsmei ir nepieciešama, jo esošajās telpās
baznīcā viss ir saspiests – gan muzejs, gan bibliotēka, gan Svētdienas
skola. Nākotnē skatāmies ar cerību un ticību, tāpēc svarīgi, lai būtu
draudzes ēka, kur būtu iespējams organizēt Svētdienas skolu un
daudzus citus kristīgus pasākumus. Darbs vēl ir jāpaveic liels un līdz
valsts simtgades dzimšanas dienai ir palicis pavisam maz laika, bet, ar
Dieva palīdzību un Dieva doto spēku, ticu, ka mums tas izdosies!!!
Šajā pasākumā saziedoja 269,78 euro. Aicinu korus neaizmirst mūs
un piedalīties labdarības koncertos arī nākotnē!» labdarības pasākuma
galvenos mērķus un darbības atklāja priesteris Staņislavs Prikulis.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

ttoopp  ddrraauuddzzeess   ddāāvvaannaa
llaattvvii jjaass   ss iimmttggaaddee ii
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kad ir sagaidīts jaunais
gads, tradicionāli uz jaungada
atpūtas vakaru tiek aicināti se-
niori. Šogad šis pasākums notika
8. janvārī. «klāt ir arī sen gai-
dītais sniegs, var ņemt rokās
ragaviņas un kopā ar mazbēr-
niem doties uz tuvējo kalniņu
vai vienkārši tāpat pastaigāties
pa mežu, ieelpojot svaigo gaisu,
toties šajā dienā pie mums ir
ieradušies arī ciemiņi no kār-
savas,» tā savu uzrunu iesāka
kultūras nama direktore.

Kopīgajā apsveicināšanās brī -
dī Kārsavas kultūras nama vadī -
tāja Ināra Rasima teica sirsnīgus
apsveikuma vārdus – labāk smai -
dīt un sirsnīgi skatīties otram
acīs, nevis novērsties un būt vie-
naldzīgam vienam pret otru. Tad
sekoja kopējais koncerts. Pirmās
uz skatuves devās ciemiņi – se -
nioru deju kolektīvs «Senleja»,
vadītājs Dainis Jezupovs, ar divām
dejām – «Latgales dancis» un
«Iedzersim pa glāzei». Viņas no-
mainīja Žīguru Kultūras nama ko -
lektīvi «Ivuški», vadītāja Svetlana
Romāne, ar dziesmu «V lunnom
sijanije» un dāmu deju kolektīvs
«Alianse», vadītāja Ija Krilova, ar
«Deju labam garastāvoklim». Kār -
savietes koncerta turpinājumā iz-
dejoja vēl 3 dejas – «Sazatiku pui -
sīti», «Dulla Lulla» un «Kārsavas
babki». «Alianse» savukārt node -
joja savu deju «Buranovas vecmā -
miņas». Koncerta programmu no-
slēdza Žīguru amatierteātris «Vir -
ši», režisore Valentīna Kaļāne, ar
muzikālu priekšnesumu «Čīčā go -
tiņa». Pasākumu apskaņoja Daiga
Elksnīte. Nobeigumā kārsavietes
saņēma dekoratīvos suvenīrus –
filcīšus -, kuri tapa Žīguru vec-
māmiņu kluba «Omītes» projekta
«Vakarēšana sveču gaismā» meis-
tardarbnīcu (vadītāja A. Korņe je -
va) laikā. Arī kārsavietes pasnie -
dza savus darinājumus, piebilstot,

ka šī, cerams, nav pēdējā kolektīvu
satikšanās reize – kārsaviešu un
žīguriešu sadarbība turpināsies.
Tad uz skatuves iekārtojās muzi-
kants un dīdžejs Genādijs Ruda-
kovs. Kad koncerta dalībnieki bi -
ja saposušies atpūtas vakaram un
ieņēmuši savu vietu pie galdiņiem,
ciemos ieradās atpūtas vakara va -
dītāja Mildas jaunkundze, kuras
lomā iejutās amatierteātra «Virši»
dalībniece Mārīte Bukovska. Mil -
da vakara dalībniekiem nodeva
sirsnīgus sveicienus no Perdino -
vas Izidora. Pie eglītes tika uzai-
cināti tie seniori, kuri pasākumu
apmeklē pirmo reizi – Genādijs
Rudakovs, Jānis Kokorevičs, Ināra
un Jānis Ārmaņi, Leonids Bizuns.
Tika dots svinīgs solījums – būt
aktīviem senioriem, sportot, ogot,
sēņot un veikt daudz un dažā das
citas aktivitātes. 

Visi vakara apmeklētāji izpil -
dīja pavisam vienkāršu sasveici-
nāšanās rituālu, kā to dara dažā -
das pasaules tautas. Kādi tik’ pār -
baudījumi nebija jā iztur ballē -
ties gribētājiem! Milda jau pirms
pasākuma bija noskai drojusi visu
vēlmes, kāpēc tad tieši viņš(a)
šurp ir ieradies(usies). Tās tika
ieskandinātas ar dažādu dziesmu
motīviem. Tāpat notika pārvērtību
šovs. Par ko tikai nepārtapa va -
kara apmeklētāji! Par Ansi un

Grietiņu, Raini un Aspaziju, Rai-
mondu Paulu un Olgu Rajecku,
Lauri Reiniku un Olgu Dreģi.
Bija ieradušies arī augsti godā -
jamie kungi – «Vējonis» ar kun -
dzi un «Nils Ušakovs» ar kundzi.
Šova dalībniekiem vajadzēja iz -
pildīt dažādas dejas – pol ku, tvis -
tu, lambadu un nobeigumā –
valsi. 

Pēc skatītāju aplausu balsoju -
ma uzvarēja «Vējonis» ar kundzi
(G. Dortāns un A. Volkova). Va -
kara gaitā dziesmu eglītei veltīja
Aleksandra Volkova, bet savu
dzeju, veltītu žīguriešiem un kul-
tūras namam, nolasīja Ilga Bu-
kovska. Vakars aizritēja kā viens
vienīgs mirklis, par to bija parū-
pējušies kultūras darbinieki un
atpūtas daļas vadītāja Mārīte Bu-
kovska. 

Tāpat liels paldies jāteic krievu
dziesmu ansamblim «Ivuški»,
dāmu deju kolektīvam «Alianse»,
amatierteātrim «Virši», personīgi
Gaļinai Kokorevičai, Laimai Tim-
mermanei, Dacei Taukulei, Svet-
lanai Žukovskai, par svētku sa-
gatavošanu. Sirsnīgs paldies kār-
savietēm par viņu jestrajām de -
jām un draudzīgu kopā pabūša -
nas sprīdi. Laimīgu, veselīgu, dar -
bīgu un radošu Jauno gadu vēlot -

Žīguru Kultūras nama 
direktore Valentīna Kaļāne

kUltūRa

atpūtas pēcpusdiena senioriem Žīguru
kultūras namā

Labdien, cienījamie Viļakas novadnieki, nu jau Jaunajā – 2017. –gadā!
Pareizticīgo Ziemassvētki mums dāvāja gan īstu ziemas salu, gan

tīru un baltu sniega segu. Novada seniori šogad Gaiļa gadu sagaidīja
kultūras centrā «Rekova». Jau ienākot ciemiņus sagaidīja glītie jau -
nieši, parādīja, kur atstāt virsdrēbes, un aizveda līdz vietai pie galda,
pasākuma gaitā piedāvāja un pienesa karstu kafiju. Zālē visu vakaru
dāmas mudināja uz deju jautrs salatētis, bet interesantus mirkļus
iemūžināja fotoamatieris.

Šogad seniorus ar dejām un dziesmām priecēja novada bērni no
Upītes, Šķilbēniem un Viļakas, pavisam septiņi kolektīvi, un Viļakas
Kultūras nama senioru dāmu deju kolektīvs. Starp citu, mūsu skatu -
ves māksliniekiem aplaudēja ne mazāk kā lieliem viesmāksliniekiem.
Izklaides pasākuma daļu daļu ar profesionālu sniegumu piedāvāja
Zintis Krakops. Emocijas tiešām sita augstu vilni, mājās pasākuma
dalībnieki devās ar dziesmām.

Novada pensionārus Jaunajā gadā sveica biedrības valdes priekš -
sēdētāja Maija Golubeva. Kā vienmēr, ar saviem novadniekiem kopā
bija novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs ar dzīvesbiedri
un visiem vēlēja stipru veselību, saticību, panākumus. Seniori ir jau
pieraduši, ka pasākumus gandrīz vienmēr apmeklē Saeimas deputāts
no Saskaņas partijas Ivans Ribakovs ar sekretāri Olgu Belovu. Arī
šoreiz viņš atbalstīja pasākumu finansiāli un visiem pašdarbniekiem,
lieliem un maziem, pasniedza Jaungada veltes. Jaungada apsveikumu
atsūtīja arī Saeimas deputāts Jānis Trupovnieks. Pasākumu aktīvi
atbalstīja domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs. Novada
domes meitenes – divas Ineses un Ginta – izveidoja scenāriju un kopā
ar Šķilbēnu pagasta pārvaldes un kultūras centra darbiniekiem vei -
doja siltu un sirsnīgu atmosfēru pasākuma norisei ar iespēju noska -
tīties fotomirkļus no pasākumiem Šķilbēnos, Medņevā un Viļakā,
atpazīt sevi un kaimiņus.

Jaungada pasākumam šogad raksturīgas divas labas lietas. Pirmā –
masku balle. Te uzslavu ir pelnījusi Emerita Prancāne ar Kupravas
«vistiņu» pulku. Viņu nelielais uzvedums izskanēja kā asprātīgs mā -
jiens «augsti sēdošiem» kungiem un politiķiem būt godīgiem, gud -
riem, strādājošiem un stingriem, kā arī korektiem pret oponentiem. Tā
kā 2017. gads ir Gaiļa gads, tad gaiļa maskas bija vairākas un uzvedās
kulturāli, redzēsim pavisam drīz, cik godīgi un korekti būs mūsu
politiķi priekšvēlēšanu laikā. Pie prātīga gaiļa arī vistiņas ir skaistas
un čaklas, gatavas pat dēt trīs – četras olas dienā. Žēl tikai, ka nedēj
naudas zīmes, vismaz bada briesmas 2017. gadā it kā nedraud. Otrā
lieta – kārtējo reizi bija patīkami vērot, ar kādu cieņu savas «vistiņas»
ganīja un izdancināja Susāju pagasta pārvaldes vadītājs. Pensionāriem
uzmanība un siltums vajadzīgi varbūt visvairāk. Tā būtu īsumā
informācija par Jaungada pasākumu novada pensionāriem, tai skaitā
tiem, kuri nevarēja personīgi apmeklēt vakaru.

Tuvākajā nākotnē būs iespēja piedalīties Meteņu svinēšanā un
novada Senioru sporta svētkos. Ir jādomā arī par ekskursiju maršru -
tiem. Cienījamie seniori, Jums ir lieliska iespēja piedalīties biedrības
darba pilnveidošanā. Lūdzam izteikt savas vēlmes un racionālus priekš -
likumus valdei mutiski, rakstot un zvanot. Visiem paldies par atsau -
cību un atbalstu.

Laimīgu un veiksmīgu Jauno – 2017. – gadu!
Ar cieņu biedrības valde

Foto: Rūta Cibule

Viļakas novada senioru
jaunā gada svinības 20. janvāra pēcpusdienā Vi-

ļakas novada muzejā notika
pasākums, veltīts barikāžu at-
ceres notikumiem. tas laiks ir
viens no nozīmīgākajiem noti-
kumiem 20. gs. latvijas vēsturē,
kad latviešu tauta kļuva vienota
un atjaunoja savas valsts un tau -
tas neatkarību. laiks iet, arvien
mazāk atmiņā paliek šie notiku -
mi, jo mainās paaudzes un līdz
ar paaudzēm aiziet atmiņas. 

Svarīgi ir atcerēties šos noti-
kumus, jo tie ir būtiski ietekmē -
juši mūsdienu valsts attīstību un
vēsturi. Būtiski ir neaizmirst šos
cilvēkus, kuri piedalījās barikā -
dēs, jo viņi atdeva pašu dārgāko –
savu mīlestību uz savu valsti.
Katrs cilvēks, kas piedalījās bari-
kādēs, nedomāja tik daudz par
sevi kā par savu valsti. Janvāris
katru gadu asociējas ar barikā -
dēm, ar pārmaiņu laiku.

Pasākumā savos barikāžu stās-
tos dalījās K. Mačs, I. Bukovskis,
S. Kupriša. Barikāžu dalībnieki
iededza atmiņu ugunskuru un
katrs  varēja baudīt karstu tēju. Ne -
iztika arī bez latviešu dziesmu
dziedāšanas, jo dziesmai bija liels
spēks barikāžu laikā. Ieklausoties

barikāžu dalībniekos, varēja izjust
nedaudz no tā, kāds bija 1991. ga -
da janvāris. Spilgti atmiņā paliku -
si cilvēku līdzcietība, izpalīdzība
un vienotība.

Katrs no mums dzīvo savu dzī -
vi, kāds strādā, kāds mācās, mūs-
dienu steidzīgajā pasaulē bieži
vien mēs aizmirstam apstāties un
vienkārši atcerēties to, kas ir bi -
jis, un aizdomāties, kāda ir bijusi
mūsu valsts vēsture. Vai vienmēr
viss ir bijis labi? Viļakas novads
ir bagāts ar barikāžu dalībnie -

kiem, katram no tiem ir savs ba-
rikāžu stāsts. Jaunās paaudzes uz -
devums ir neaizmirst šos notiku-
mus, bet zināt un atcerēties, jo
tikai tā var izaugt īsteni savas
valsts patrioti, kuri būtu gatavi
aizstāvēt savu valsti un tautu.

Paldies sakām K. Mačam, I.
Bu kovskim, S. Kuprišai, A. Annuš -
kānei, M. Loginai, A. Circenim.

Teksts un foto: Viļakas 
novada muzeja direktore 
R. Gruševa un krājuma 

glabātāja M. Boldāne

Pasākums «Barikāžu laiks atmiņās»

Vilakas novada_JANVARIS_2017_avize.qxd  07.02.2017  14:20  Page 20



21

Viïakas no vadâ

ziemassvētku priekšva-
karā noslēdzās pēdējā zie-
meļlatgales pašvaldību kop-
projekta «loba do ba zī-
meļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnie ku sevī!» vi des objektu
iepir kumu procedūra. Ru-
gāju, Bal  vu, Viļakas, Balti-

navas un kārsavas pašvaldības ir izvēlējušās
autordarbus, kas atspoguļos četras da bas stihijas
un to sim biozi, kā arī nesīs vēsti par dabas
nozīmi ik katra latvijas iedzīvotāja dzīvē.

Rugāju novada vides instalācijas «Loba doba»
idejas autors ivars Vecāns ir attēlojis visu četru
dabas stihiju simbiozi un pats mākslinieks vides
objektu sauc par «Dabas bērniem». To veido 7 ap-
gleznotu cilvēku silueti, atspoguļojot visu četru
sti hiju noskaņas – uguns, ūdens, zemes, gaisa krā -
sas, motīvus un emocijas.

sia «Vasaris» pārstāvji Baltinavas novada
vides objektu pre zen tē kā zīmes simbola un zemes
faktūras simbiozi, vistiešākā un nepārprotamā vei -
dā atveidojot zemes tēlu. Zīmes apjoma virsējā plak -
ne transformējas uzartos zemes laukos. Uzartie
lauki simbolizē darbu, kas runā par darba tikumu
un Latgales ainavu. Objekta izgaismojums Latvijas
karoga krāsās raksturo to kā piederību Latvijas
valstij.

Vides objektu «Ūdens», kas tiks uzstādīts Viļa -
kas novadā, tās autors didzis jaunzems veidojis
kā levitējošu ūdens trauku, kas sim boliski uzkrāj
zināšanas par ūdens stihiju un nodod tās tālāk
vides instalācijas apmeklētājiem. Trauka fasāde
veidota no 3 000 ne lieliem atspīdošiem plastikāta
gabaliņiem ūdens lāses formā, kas šūpojoties rada

ūdens viļņu imitāciju. Katra ūdens lāse šūpojas
pati par sevi, taču, savienojoties vienotā vibrācijā,
parāda patieso dabas spēka varenību un simbolizē
vienotību, uzsverot kompozīcijas vēs tījumu Latvijai
tās simtgadē – kopā mēs varam vairāk!

Balvu novada vides objekts «Gaiss» veidots
kā simbolisks koks – skulptūra, kas reaģē uz gaisa
kustību, radot mūziku. Idejas autors didzis
jaunzems savu darbu veidojis no 500 dažāda
garuma nerūsējoša tērauda caurulītēm, kas veido
koka lapotni. Ar gaisa kustības palīdzību tiek
radītas dažādu tonalitāšu skaņas, kas kopā veido
gaisa stihijas simfoniju.

Vides objekts «Uguns», ko varēs skatīt kārsavas
novada dabas parkā «Numernes valnis», veidota
kā skulptūra – paviljons, kas kal po kā meditācijas
un uguns stihijas izziņas vieta dabas parka apmek-
lētājiem. Mākslinieks didzis jaunzems uzsvēris
instalācijas formu valodas sasaisti ar uguns liesmu
dinamiku, mainību un nokrāsu. Ažūrais koka
brusu krāvums veidots, sarotējot katru nākamo
ele men tu noteiktā leņķī pret iepriekšējo un kopā
veidojot plūdlīniju for mas, kas raksturīgas uguns
liesmām. 9 liesmas, kas, kopā savieno joties, veido
simbolisku ugunskuru.

Vides objektu atklāšanas pasākumi notiks
sākot ar 2017. ga da jūliju.

Projekts «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!» veltīts Latvijas simtgadei.
Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds
un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās at -
tīstības ministrija.

Informāciju sagatavoja: Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma organizatore
Tālrunis: 29327265
E-pasts: turisms@karsava.lv

tūRisms

Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē!
Šoziem Balvu, Viļakas, kārsavas un Baltinavas novadu tūris -

ma speciālisti ir sagatavojuši 2 die nu pasākumu programmu «iz -
baudi ziemu ziemeļlatgalē», kas norisināsies 18. un 19. februārī.
lai katram ziemeļlatgales apceļotājam ir vieglāk piemeklēt sev
sirdij tīkamāko, aktivitātes ir ieda lītas 3 virzienos – dari, baudi,
atpūties.

Tiem Latvijas apceļotājiem, kam pašiem patīk iesaistīties visos
procesos, šajā februāra nedēļas nogalē tiek piedāvātas vairākas
aktivitātes sadaļā daRi. Sestdienas rīta cēlienu varēs pavadīt, izzi -
not tirgus tradīcijas Baltinavā un iepērkot vietējos lauku labumus,
pēc pusdienām Briežuciema aušanas darbnīcā varēs piedalīties vaska
sveču liešanas darb nī cā vai Balvu bērnu un jauniešu centra pa galmā
kopā ar daudzām citām ģimenēm aktīvi un atraktīvi pavadīt sest -
dienu. Savukārt svētdien Baltinavas muzejā ciemiņi ir aicināti uz
siltu tēju un sveču liešanas noslēpumu meistardarbnīcu.

Īpaši izmeklētas ziemas brīvdienas tiek piedāvātas baudītājiem
sadaļā BaUdi. Sestdienas rītā briežu dārzs «Mežsētas» vērs savas
durvis apmeklētājiem, lai varētu vērot cēlos dzīvniekus un izzināt to
ik die nas ritumu. Sestdien dienas vidū Baltinavā no tiks Pētera Keiša
grāmatas «Dzīve ir vienreizēja» prezentācija kultūras nots baudīšanai
un tālāk ceļš vedīs uz Ruskulovu, kur trušu saimniecības «Stir nas»
saimnieki izstāstīs Ruskulovas muižas noslēpumus, ļaus ielūkoties
trušu dzīvē ziemā un cienās ar gardu trušu zupu svaigā gaisā. Ziemas
pirts ri tuā lus varēs baudīt gan sestdien, gan svētdien kopā ar pirtnieci
Arnitu Melbergu Balvos un, paliekot pa nakti viesu mājā «Paradīzes»,
saimnieki jūs īpaši palutinās ar pirti un pirts kubulu vai vizināšanos ar
kvadraciklu. Savukārt Malnavas «Dzīļu» saimniece Aina Barsukova
aicina svētdienā nesteidzīgi izbaudīt ziemas vēlās brokastis, kas
izskanēs skaistas mūzi kas pavadījumā.

Aktīvās atpūtas mīļotāji tiek aicināti iebrist Zie meļlatgales dabā
sadaļā atPūtiEs. Kārtīgai rīta pastaigai, iepazīstot mežu ziemā un
Latvijas dabas vērtības, var pievienoties dabas parkā «Numernes
valnis» kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem vai arī
Žīguros kopā ar Annu Āzi meistarklasē «Mežs ziemas miegā», kas tiek
rīkota pro jekta «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku
sevī» ietvaros. Zirgu sētā «Kapulejas» brīvdienās notiks vizināšanās
ar kamanām un zie mas izjādes zirga mugurā, savukārt dabas parkā
«Balkanu kalni» slēpotgribētāji sestdien un svētdien ir aicināti baudīt
ziemas priekus gleznainajās dis tan ču slēpošanas trasēs.

Vairāk informācijas par aktivitāšu laikiem un vietām meklējiet
Ziemeļlatgales novadu mājaslapās: visit.karsava.lv, turisms.balvi.lv,
vilaka.lv, rugaji.lv, baltinava.lv.

Informāciju sagatavoja: Inga Bernāne,
Kārsavas novada tūrisma organizatore

Tālrunis: 29327265.  E-pasts: turisms@karsava.lv

Zināmi Ziemeļlatgales vides objektu autori
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Viïakas no vadâ

Šķilbēnu sociālās aprūpes
mā jā (turpmāk – Šsam) ir iz-
veidojusies tradīcija – Veco-
jau no gadu Šsam kolektīvs
sagaida kopā ar krievu dzies -
mu ansambli «sudaruška» svet-
lanas krasnokutskas vadībā.
13. janvārī ansambļa «sudaruš -
ka» dalībnieces sveica Šsam
kolektīvu jaunajā, 2017., gadā
ar jautrām dziesmām, apsvei-
kuma dzejoļiem un sirsnīgiem
novēlējumiem. 

Šogad pirmo reizi dziesmas
tika izpildītas akordeonista pava-
dījumā. Azartiski un dzīvesprie -
cīgi akordeonu spēlēja Jevgēņijs
Kiseļovs. 

Ansambļa vadītāja Svet lana
ar lepnumu pastāstīja, ka ansamb -
ļa pamatsastāvs nemainās dau -
dzus gadus un katru gadu ansamb -
ļa kolektīvam pievienojas kāds
jauns dalībnieks: «Kolektīva da -
lībnie ki ar lielu entuziasmu un

atbildību apmeklē mēģinājumus.
Krievu dziesmu ansamblis «Su-
daruška» izpilda kā krievu, tā arī
latviešu tautas dziesmas.»

Atvadoties ansamblis pēc ap-
rūpes mājas iemītnieces Annas
Vilkastes un Ausmas Ivanovas
lūguma nodziedāja vēl pāris lat-
viešu dziesmas. Izpildītās dzies -
mas bija labi pazīstamas, tas ļāva

ikvienam dziedāt līdzi!
ŠSAM kolektīvs pateicas krie -

vu dziesmu ansamblim par opti-
mismu un mīlestību pret dzīvi,
par emocionālo atbalstu un labu
garastāvokli, par labiem vārdiem
un sirsnīgiem novēlējumiem!

Teksts un foto: 
ŠSAM sociālā darbiniece

Kristīna Pumpa

Vecā-jaunā gada sagaidīšana 
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

aktUalitātEs ŠķilBēNU sociālās aPRūPEs mājā

Visi zina ticējumu – kā sagai -
dīsi Jauno gadu, tā arī to pavadīsi,
tāpēc Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas kolektīvs (turpmāk – ŠSAM)
Jaunajam, 2017., gadam sāka ga-
tavoties jau laicīgi – kādā decemb -
ra dienā pulcējoties ēdamzālē, lai
sagatavotu Ziemassvētku karti -
ņas. Paštaisītās kartiņas tika sa-
sildītas ar roku siltumu un do -
mām par mīļiem un dārgiem cil-
vēkiem. Visi apsveikumi tika no-
sūtīti pa pastu iemītnieku izvēlē -
tiem adresātiem. Kā katru gadu,
ŠSAM ēdamzālē bija novietota
Ziemassvētku pastkastīte un ko-
lektīvam bija lieliska iespēja
sveikt vienam otru un novēlēt vi -
su labo un gaišo. Tradicionāli –
pirms Jaunā gada pastkaste tiek
atvērta un visi apsveikumi tiek
nogādāti adresātiem.

19. decembrī Šķilbēnu sociā -
lās aprūpes mājā notika pirm-
ssvētku Svētā Mise, ko vadīja
priesteris Staņislavs Prikulis. Ik-
viens varēja izsūdzēt grēkus un
saņemt svēto Komūniju pirms
skaistajiem Jēzus Kristus dzimša -
nas svētkiem. Pēc Dievkalpojuma
katram iemītniekam un katram
darbiniekam priesteris pasniedza
dāvanu – svētbildi, kā arī deva
svētību katram gulošajam iemīt-
niekam.

21. decembrī ŠSAM kolektīvs
uzstādīja un izrotāja egli. Pēc-
pusdienā mirdzošā eglīte sasauca

uz pasākumu, kuru gaidīja visi
ŠSAM iemītnieki – cept speķa
raušus un piparkūkas. Speķa rauši
tika gatavoti no pavāres Inas ie-
priekš pagatavotās mīklas. ŠSAM
iemītniece Anna Skangale izrullē -
ja mīklu, savukārt Pēteris Kuļšs
(ŠSAM iemītnieks) ar krūzes pa-
līdzību izveidoja aplīšus. Nāka-
majās darbībās pievienojās pārējie
klātesošie, aplīša vidū liekot gaļu
un veidojot formu. Pēc tam Jānis
Vancāns (ŠSAM iemītnieks) raušus
apsmērēja ar sakultu olu, lai tie
iegūtu zeltainu nokrāsu. Ar for -
miņu palīdzību cepšanas dalīb -
nieki izveidoja piparkūkas, kas
radīja brīnišķīgu Ziemassvētku
sajūtu!

22. decembrī ŠSAM iemīt-
niekus atbrauca sveikt pārstāvji
no Viļakas novada domes, kā arī
Viļakas novada pagastu pārvald-
nieki. Katram iemītniekam tika
pasniegta salda dāvana un pateikti
sirsnīgi novēlējumi. Šo pirms -
svētku sajūtu turpināja radīt kon-
certs, kuru sniedza Baltinavas mū -
zikas skolas audzēkņi. Caur Zie-
massvētku dziesmām koncerta
dalībnieki kā nekad izjuta svētku
svētumu, siltumu un mieru.

27. decembrī iemītniekus ap-
ciemoja divi ansambļi, sniedzot
muzikālu koncertu, – kultūras
centra «Rekova» sieviešu vokā -
lais ansamblis «Balseņis» un Laz -
dulejas pagasta vokālais ansamb -

lis «Vālodzīte». Kolektīvu skanī -
gās balsis un košie tērpi ieprieci -
nāja skatītājus un radīja patīkamu
atmosfēru.

28. decembra rītā Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas kolektīvs
gaidīja viesus no Viļakas, Med-
ņevas un Šķilbēnu jauniešu ini-
ciatīvu centriem. Katru gadu jau-
nieši atbrauc ar skanīgām dzies-
mām, jautrām spēlēm un sirsnīgiem
novēlējumiem. 

Šogad pasākumā tika iesaistīti
visi skatītāji – kādam bija jāpa -
stāsta kāds notikums no savas
dzīves, kādam jānodzied mīļākā
dziesma. Kopā ar jauniešiem bija
ieradies arī Viļakas Jēzus Sirds
Romas katoļu draudzes priesteris
Guntars Skutels. Priestera dziesma
«Esi Dievs» apvienoja visus un
radīja smaidu sejās, jo, dziedot
dziesmu, bija jākustas līdzi – jā -
rāda sirds, veidota no roku plauk-
stām. Koncertu paspilgtināja de-
jotāji ar savu raito dejas soli. 

Paldies jauniešu iniciatīvu
centriem par ilggadēju sadarbību,
laba vēlējumiem un pārliecību,
ka visi izteiktie vēlējumi piepil-
dīsies! No sirds pateicamies vi -
siem par sadarbību un patīkamu
svētku radīšanu!

Teksts un foto: Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas 

vadītāja Līna Barovska un
sociālā darbiniece 

Kristīna Pumpa

jaunā gada ieskandināšanas pasākumi
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā

UzņēmējdaRBīBa

Latgales uzņēmējiem pieejami
nodokļu atvieglojumi

sākot ar 2017. gada 2. janvāri uzņēmumi, kas plāno attīstīt
sa vu saimniecisko darbību latgales reģionā, var pieteikties uz
nodokļu atlaidēm latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (latgales
sEz).

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) iniciatīvas 2016. gada laikā notika intensīvs darbs par pa -
pildu atbalsta instrumenta izveidi Latgalē, kas ļautu šim kultūr vēs -
turiskajam novadam attīstīties līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem.
Ikvienas teritorijas attīstības pamats ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbības
vides attīstību, tāpēc, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, pie -
saistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu
darbavietu radīšanai, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu tika
izstrādāts Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojekts, ko
Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 2016. gada 19. maijā.

Latgales plānošanas reģions laika periodā no Latgales SEZ
likuma apstiprināšanas līdz faktiskai tās darba uzsākšanai 2017. gada
2. janvārī ir veicis apjomīgu darbu dokumentācijas izstrādē un saska -
ņošanai Latgales SEZ darbības nodrošināšanai.

«Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem uzņēmējiem,
kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus,
gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņēmējdarbību
Latgales teritorijā,» atzīst Latgales plānošanas reģiona Attīstības pa -
domes priekšsēdētāja Alīna Gendele.

Lai uzsāktu LSEZ darbu, Latgales plānošanas reģiona Attīstības
padome izveidoja Latgales SEZ pārvaldi, kas sastāv no Uzraudzības
komisijas un izpildaparāta. Atbilstoši Latgales SEZ nolikumam tika
sasauka pirmā Uzraudzības komitejas sēde, kas notika 2016. gada 
28. decembrī Rīgā. Sēdē, piedaloties Latgales pašvaldību vadītājiem
(A. Gendele – Ludzas novada dome, G. Upenieks – Krāslavas novada
dome, J. Lāčplēsis – Daugavpils pilsētas dome, A. Vaivods – Līvānu
novada dome, M. Švarcs – Rēzeknes novada dome), kā viens no
pirmiem uzdevumiem tika apstiprināta dokumentu pakete, kas nepie-
ciešama, lai uzņēmēji varētu pretendēt uz nodokļu atlaidēm Latga -
les SEZ teritorijā.

Atšķirībā no citām Latvijas speciālām ekonomiskām zonām, Lat -
gales plānošanas reģiona ietilpstošajās pašvaldībās nav noteikta kat -
ras maksimālā teritorijas atrašanās vieta un platība, kurai var tikt
piešķirts SEZ statuss. Latgales SEZ kopējā teritorija Latgalē pare -
dzēta līdz 72 735 ha jeb 5% no reģiona kopplatības. Lai teritoriju pla -
tību noteikšanas process būtu elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmēj -
darbības vides pieprasījumam, Latgales SEZ iekļaujamās teritorijas
var atrasties faktiski jebkurā Latgales vietā atbilstoši uzņēmuma
ieskatiem un vajadzībām.

LSEZ teritoriju robežas apstiprinās VARAM, balstoties uz Lat -
gales SEZ pārvaldes iesniegto lēmumprojektu.

Vienlaikus Latgales SEZ pārvalde ir tiesīga anulēt šīs zonas sta -
tusu konkrētai teritorijai, ja LSEZ pārvaldes noteiktajā termiņā pēc
SEZ statusa piešķiršanas teritorija nav piemērota komercdarbības
veikšanai, atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam attiecīgajā
pašvaldībā nav radīta labvēlīga ietekme un nav ekonomiskās atdeves
vai arī gada laikā pēc lēmuma par SEZ iekļaujamo pašvaldības teri -
toriju starp Latgales SEZ pārvaldi un kapitālsabiedrību nav noslēgts
līgums par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā.

Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglo-
jumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpa -
šuma nodokļa atlaidēm (līdz 80%), būs jāslēdz līgums ar Latgales
SEZ saskaņā ar likumu «Par nodokļu piemērošanu brīvostās un spe -
ciālajās ekonomiskajās zonās».

latgales sEz kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides
no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo
atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem:

• 35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabied-
rība;

• 45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsa-
biedrība;

• 55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka
(mikro) kapitālsabiedrība.

Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek
izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā
īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.

saskaņā ar likumu «Par nodokļu piemērošanu brīvostās un
spe ciā lajās ekonomiskajās zonās» atbalstāmi ir ilgtermiņa iegul-
dījumi:

• «materiālie ieguldījumi» – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
• «nemateriālie ieguldījumi» – izmaksas patentu iegūšanai un teh-

noloģiju apgūšanai.
Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ie-

guldījumiem, pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā
arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un
iesniedzamo dokumentāciju var atrast interneta vietnēs:
http://latgale.lv/lv/lsez/pieskirsanas_kartiba un http://invest.latgale.lv/lv/lat-
gales-sez/sez_statusa_pieskirsanas_kartiba vai sazinoties ar Latgales
SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@latgale.lv, tālr.: 26511047.

Informāciju sagatavoja: Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko
attiecību speciālists oskars zuģickis, 

tālr: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@latgale.lv
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jaunajā gadā pirmais kon-
certs Viļakas Romas katoļu baz -
nīcā notika jau 8. janvārī, kad,
pateicoties jauniešu dedzībai un
spītējot aukstumam, uzstājās «trio
tendo» jeb madara Behmane
(flauta), Ruta Birzule (ēr ģeles) un
sanita sprūža (kokle) no Rīgas.

Jaunās mūziķes «Trio Tendo»
izveidoja 2014. gada rudenī. Jau
trešo sezonu Adventa un Ziemas-
svētku laikā uzstājas ar koncert-
programmu dažādās Latvijas baz-
nīcās, galvenais nosacījums, lai
baznīcā būtu labas ērģeles. Liels
bija Viļakas draudzes ļaužu pār-
steigums, ka tik aukstā laikā kāds
ir nolēmis koncertēt. «Trio Tendo»
Viļakā sniedza saīsinātu koncerta
versiju, bet tāpat nedaudz vairāk
nekā pusstundas laikā spēja uz -
burt Ziemassvētku, debesu un eņ -
ģeļu noskaņu, atskaņojot korāli
«Ak, nāc, ak, nāc, Emanuel», J.S.
Baha «Adagio», A. Vivaldi «Zie-
ma», I. Rišes «Eņģeļu taures»,
korāli «No debesīm nāk Dieva

Eņģelis», J.S. Baha Ārija no 147.
kantātes «Jēzus ir mans prieks»,
R. Dubras «Mirdz svecītes» un ci -
tus skaņdarbus.

Madara, Ruta un Sanita ir mā -
cījušās kopā Jāzepa Mediņa mū-
zikas skolā Rīgā, ir pazīstamas
jau vairāk nekā 10 gadus, studijas
turpinājušas vienā kursā augst -
skolā, studējot maģistratūrā, biju -
šas izkaisītas pa Eiropas augs-
tskolām, bet, atgriežoties Latvijā,
saprata, ka viņas grib darboties ko -
pā un iepriecināt cilvēkus ar kla-
sisko mūziku, koncertē divos vir-
zienos: laikmetīgā latviešu ka-
mermūzika un koncerti baznīcās.

«Mums patīk koncertēt tādās
mazākās pilsētās. Esam koncer-
tējušas Aglonā, Talsos, Kuldīgā,
Bauskā, Saldū, Kandavā, Saul-
krastos un citās vietās. Reti šādam
sastāvam kā ērģeles, flauta un kok -
le raksta skaņdarbus. Šogad Re -
nāte Stūriņa uzrakstīja mums vie -
nu skaņdarbu, tieši mūsu sastā -
vam. Pašas aranžējam no zināmā -

kiem autoriem, pārliekam tos
skaņ darbus, ko ir iespējams pārlikt
šādam sastāvam. Šī ir aukstākā
baznīca, kur esam sniegušas kon-
certu. Aukstumā instrumenti skan
citādāk. Bet, tā kā mūsu mērķis
ir iepriecināt cilvēkus, tad nolēmām
koncertu neatcelt, kaut arī uzzi-
nājām, ka baznīcā ir mīnus 5 līdz
mīnus 7 grādi. Šie ir labdarības
koncerti, kur ziedojumi paliek baz -
nīcai, kur notiek koncerts. Pašas
rakstām Kultūrkapitāla fondam
projektus, lai projekta nauda seg -
tu ceļa izdevumus. Šie nav peļņas
pasākumi, galvenais ir iepriecināt
lauku un reģionu iedzīvotājus, jo
Rīgā cilvēkiem ir daudz iespēju,
kur doties uz koncertiem, kultūras
dzīve Rīgā ir pārsātināta. Laukos
cilvēki ir pateicīgāki, ka esam at-
braukušas un ir bijusi iespēja klau -
sīties akadēmiskās mūzikas kon-
certu,» stāstīja Madara, Ruta un
Sanita. «Ļoti jauki, ka Jums Vi -
ļakas katoļu baznīcā ir ērģeles –
tāds instruments, ar kuru ir iespē-

jams koncertēt, kas arī ne vienmēr
visur ir. Mūsu kolektīvam ir spe-
ciālie ziemas sezonas skatuves
tērpi, taču tajos mēs pie Jums ne-
varējām koncertēt, jo bija ļoti
auksti,» piebilda Ruta Birzule.

«Liels paldies «Trio Tendo»
par izturību, dedzību un skaņdar-
biem, kuri sasildīja mūsu sirdis.
Iepriekšējās dienas vakarā mēģi-
nājumā pirms koncerta mūziķes
neuztrauca tas, ka viņām varētu no -
salt rokas un kājas, pirksti kļū tu
nejūtīgi, pieskaroties stīgām, bet

uztraucās, vai instrumentus va rēs
noskaņot, vai varēs sniegt kon cer -
tu un iepriecināt klausītājus. Liels
paldies Viļakas draudzes lo cekļiem
un visiem, kuri atsaucās iespējai
noklausīties koncertu un izturēja
aukstumu. Aicināsim «Trio Tendo»
koncertēt pie mums arī va saras se-
zonā, lai mūziķēm būtu ie spējams
koncertēt ar pilno programmu!»
pateicās Viļakas Romas katoļu baz -
nīcas prāvests Guntars Skutels.

Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

Baz Nīcas dRaU dŽU zi ņas

zvaigžņotās debess atspulgs Viļakā

Uzticības svētceļojumā uz ze-
mes pirmo piedalīšanos piedzīvoja
18 Šķilbēnu un Baltinavas Romas
katoļu draudžu jaunieši, kā arī
daži Viļakas draudzes jaunieši.
Arī pirmo reizi Taizé kopienas or -
ganizētā tikšanās notika Rīgā –
Latvijā. Daži jaunieši bija pieda-
lījušies Baltijas valstu Taizé tik-
šanās, kas 2015. gadā arī notika
Rīgā, un vairāki jaunieši bija pie-
dalījušies Taizé lūgšanu vakarā,
kas notika Rekovā 2016. gada no -
vembrī. Bet pavisam citādi ir būt
vienam no dalībniekiem pasāku -
mā, kur piedalās 15 tūkstoši da-
lībnieku. Uzticības svētceļojumā
dalībnieki vienojās kopīgās lūg-
šanās, neskatoties, kādai konfesijai
un tautībai viņi pieder. Vienkāršā
lūgšanas forma, ko veido Taizé
dziesmas, lasījumi no Svētajiem
Rakstiem, aizlūgumi, uzrunā jau-
niešus un arī pieaugušos. Daudzi
pieaugušie, kuri kā jaunieši sāka
piedalīties Taizé dienās, turpina
to darīt arī tad, kad ir pieauguši.
Jo Taizé vienotība nozīmē piederī -
bu saimei, kura lūdz par mieru,
mīlestību un vienotību pasaulē.
Ar savu kalpošanu brāļi, kuri
dzīvo Taizé kopienā Francijā, or-
ganizējot reizi gadā Uzticības
svēt ceļojumu uz zemes kādā Ei-
ropas pilsētā un svētceļnieku uz-
ņemšanu Taizé kopienā, parāda,
ka ir iespējama šāda vienotība.

Taizé dienas Rīgā notika no
2016. gada 28. decembra līdz
2017. gada 1. janvārim, tajās pie-
dalījās 4500 poļi, ap 2000 ukraiņu,
ap tūkstoš dalībnieku no Vācijas,
Lietuvas, Francijas, Horvātijas, kā
arī bija dalībnieki no Itālijas, Balt -
krievijas, Krievijas un vismaz pa
vienam dalībniekam bija arī no Pe -
ru, Ķīnas, Indonēzijas, Dienvidāf -
rikas un daudzām citām valstīm.
Pirmā diena ir paredzēta dalībnieku
reģistrācijai, ierašanās uz vietējo
draudzi, kur ir nosūtīti, un iepa-
zīšanos ar viesģimeni, kura uzņēma
svētceļniekus. Turpmākajās dienās
ir vienota programma: rīta lūgšana
vietējā draudzē, sarunas mazajās
grupiņās, pusdienu lūgšana lielajās
baznīcās Rīgas centrā vai Ķīpsalā
un vakara lūgšanas Ķīpsalā vai
Arēnā Rīga. Par galvenajām nori -
ses vietām tika izvēlētas Ķīpsala
un Arēna Rīga, lai būtu iespējams

uzņemt tik daudz dalībnieku un
dotu iespēju arī viesģimenēm un
citiem interesentiem doties uz va -
kara lūgšanām. Otrajā un trešajā
dienā ir iespējams apmeklēt da-
žādus seminārus dažādās pilsētas
vietās, bija iespēja apmeklēt kon-
certus Jāņa un Pētera luterāņu baz -
nīcās, Ķīpsalā, bija iespēja pieda -
līties dažādās diskusijās Nacionā -
la jā bibliotēkā un Rīgas domē, kā
arī daudzās citās vietās. 31. de-
cembra pēcpusdienā jaunieši tie -
kas pa valstīm viņu programmiņās
norādītājās vietās, tā iepazīstoties
ar saviem tautiešiem, kuri arī pie -
dalās Taizé dienās. 31. decembra
vakars ir īpašs, jo plkst. 23:00 sā -
kas vienota lūgšana vietējā drau -
dzē, kas noslēdzas pusnaktī, un
turpinās ar tautu sadraudzības pa -
sā kumu. Šāda programma Taizé
dienās ir vienmēr, tikai kopā ar
vietējām draudzēm un atbalsta gru -
pu izlemj par pasākuma norises
vietām un semināros cenšas pa -
rādīt vietējās tautas tradīcijas.

Baltinavas Romas katoļu drau-
dzes jauniete Viktorija Kušnire pie-
krita kļūt par brīvprātīgo un iera -
dās Rīgā jau 26. decembrī. Vikto -
rija izvēlējās darboties kora grupā.
«Man patīk dziedāt, gribēju zināt,
kā tas ir, gribēju pārbaudīt savu
balsi, cik varēšu izturēt. Tas bija
jauns izaicinājums manā dzī vē, šo
izaicinājumu izturēju. Iera dos jau
26. decembrī, lai diriģentu pavadī -
bā sāktu mācīties Taizé dziesmas.
Katras dziesmas tekstu tulkoja
vairākās valodās, mācījāmies pa-
reizu izrunu, tad dziedāt pa bal -
sīm. Mēģinājumi notika tel pā Rī -
gas centrā, kura nebija apkurinā -
ma, sildījāmies ar dziedāšanu. Tā
kā daudzas dziesmas bi ja latviski,
jo pasākums notika Latvijā, tad
mācīju citu tautu jauniešiem lat-
viešu valodas izrunu. Dienas un
vakara lūgšanas notika vairākās
vietās, tāpēc koristus sa da līja pa
norises vietām, dziedāju Rīgas Do -
ma baznīcā, Arēna Rīga un Ķīp -
salā. Tā kā Arēnā Rīga dro šības
apsvērumu dēļ nedrīkstēja ienest
ūdeni, tad lielāko pārbaudī jumu
piedzīvoja mana balss, kura pē dē -
jās dienās bija jau pazudusi. Vi sus
mūs mīļi aicināja būt par koristiem
arī nākamgad, kad tikšanās notiks
Bāzelē, Šveicē. Ja radīsies iespēja,

noteikti piedalītos Taizé dienās arī
nākamgad,» par savu brīvprātīgā
darba pieredzi pastāstīja Viktorija.

Šķilbēnu katoļu draudzes jau-
nietis Egils Keišs sākumā bija
apsvēris ideju braukt vai nebraukt,
tad ļāvās notikumu gaitai un pie-
teicās doties, jo gribēja iegūt jau -
nu pieredzi sev, saprast, kā tas ir,
un sagaidīt jauno gadu neierastāk.
Egils bija drosmīgs un pieteicās
kļūt arī par animatoru, kas nozīmē -
ja, ka viņam būs jāvada diskusiju
grupiņa vietējā draudzē. «No mū -
su grupas divi kļuvām par anima -
toriem – es un Marija Maksimova.
Sākumā nedomāju, ka atsaukšos
šim piedāvājumam, bet tad saska -
tījāmies ar Mariju un sapratām,
ka varētu pamēģināt. Tas bija sa-
režģīti, grūtākais bija agri rītos
un vēlu vakaros nokļūt uz draudzi,
jo mēs bijām iekļauti Alberta drau -
dzē, kas atrodas Pārdaugavā, bet
es Rīgā paliku Purvciemā. Kopu -
mā bija forši, sapratu, ka vajadzēja
būt vēl aktīvākam. Mums bija
diezgan liela grupiņa, sadalījāmies
divās mazākās grupiņās, viena
runāja krieviski, otra – angliski.
Nezinu, vai nākotnē vēl uzņemtos
animatoru lomu, skatītos pēc ap-
stākļiem. Visvairāk man patika
at mosfēra Arēnā Rīga vakara lūg-
šanu laikā. Patika, ka varēja ap-
meklēt seminārus, aizgāju uz se-
mināru Nacionālajā bibliotēkā,
pēc tā apskatīju arī pašu bibliotēku.
Patika arī, ka lūdzoties varēja sa-
gaidīt jauno gadu un būt kopā ar
daudzām tautām jaunā gada sa-
gaidīšanas pasākumā. Visticamāk,
ka šādā pasākumā piedalītos arī
nākotnē, ja vien būtu tāda iespēja,»
tā savos iespaidos dalījās Egils.

Viena no jaunākajām dalīb-
niecēm mūsu grupā bija Šķilbēnu
katoļu draudzes jauniete Karīna
Rudziša. Viņa kopā ar draudzenēm
iemācījās orientēties Rīgas sabie -
driskajā transportā, jo katram da-
lībniekam, samaksājot dalības mak -
su, tika piešķirta dalībnieka kartīte,
kas bija arī braukšanas talons Rī -
gas pilsētas autobusos, tramvajos
un trolejbusos. «Man ļoti patika
Taizé dienas Rīgā. Biju 2016. ga -
da jūlijā piedalījusies Pasaules
jauniešu dienās Krakovā, Polijā,
un nolēmu piedalīties arī Taizé
dienās, jo bija sajūta, ka tas būs

līdzīgs pasākums, biju dzirdējusi
pozitīvas atsauksmes, uzrunāja
arī Taizé vakars, kas notika Reko -
vā. Visvairāk patika pozitīvā at-
mosfēra Taizé dienās Rīgā. Patika
arī atmosfēra, kas valdīja vakara
lūgšanu laikā Arēnā Rīga. Atmo -
sfēru veidoja kopīgas dziesmas,
lūgšanas, kopīga sēdēšana uz ze-
mes. Bija forši un interesanti dzie -
dāt dziesmas svešvalodās, iemā-
cījāmies dziesmu grāmatiņā atrast
arī pareizo dziesmu, jo neteica
dziesmu numurus. Domāju, ka
tie jaunieši, kuri nebija, ir daudz
zaudējuši. Īpaši to kopā būšanas
sajūtu, ka pasākums notiek Latvijā,
un visdrīzāk, ka varbūt pat nāka-
majos 40 gados tas vairs nenotiks
Latvijā. Tā bija pacilājoša sajūta
par savu valsti, ka mēs varam uz-
ņemt 15 tūkstošus svētceļnieku
no visas pasaules. Patika arī tau -
tu sadraudzības vakars, kad visas
tautas, kas bija vietējā draudzē,
rādīja prezentācijas, savu kultūru
un iesaistīja visus! Aicinu jaunie -
šus piedalīties Taizé dienās! Nā-
kamgad noteikti brauktu, vienkārši
gribētu braukt, daudz nedomājot,
atsauktos šādam aicinājumam!»
ar savu prieku saviļņoja Karīna.

31. decembrī latvieši tikās Rī -
gas Sāpju Dievmātes draudzē, kur
brālis Filips atklāja, ka viņš šo -
brīd ir atbildīgs par Latviju un
visiem svētceļniekiem, kuri gribēs
doties uz Taizé kopienu Francijā,
būs jākontaktējas ar viņu. Pries -
teris Andris Kravalis atklāja, ka
jūtas ļoti saviļņots, ka Rīgā notika
Taizé dienas. «Šajās dienās saņē-
mām lielas Dieva žēlastības. Mū -
su sirdis piepilda prieks un mī-
lestība. Esmu pateicīgs Dievam,
ka, organizējot Taizé dienas, arī
mūsu katoļu draudze (Sv. Marijas
Magdalēnas draudze) ir vairāk

iepazinusies un iedraudzējusies ar
luterāņu draudzēm. Jūtamies vie-
notāki un ceram, ka Taizé dienās
iegūtās emocijas, pieredze un sa-
darbība turpināsies arī nākotnē,»
teica pr. Andris Kravalis.

Kopā ar Šķilbēnu un Baltina -
vas jauniešiem bija arī draudžu
prāvests Staņislavs Prikulis, kurš
bija arī viens no iniciatoriem un
aicināja jauniešus noteikti pieda-
līties šajā Uzticības svētceļojumā
uz zemes. «Es ļoti priecājos, ka no
mūsu draudzēm bija jaunieši, ku -
ri atsaucās aicinājumam un pie-
dalījās šajā vēsturiskajā notikumā,
ieguva jaunus draugus un pieredzi.
Man pašam ļoti patika, jo arī pats
pirmo reizi piedalījos Uzticības
svētceļojumā uz zemes gada no-
galē, nebija iznācis būt uz kādu
pasākumu ārzemēs. Taizé dienas
atstāja pozitīvu iespaidu uz mani.
Liels prieks, ka, tuvojoties Latvijas
simtgadei, notika pasākums, kas
aicināja domāt par valsts garīgo
atjaunošanos. Aicinu jauniešus pa -
domāt par garīgo valsts atdzimša -
nu, jo tieši Jūs, jaunieši, būsiet tie,
kuri veidos valsts nākotni. Vēlētos,
lai piedzīvotais turpinātos arī mū -
su draudzēs uz vietas, jo Taizé ir
vienkārša lūgšanu forma, to pašu
varam darīt uz vietas, tiekoties ar
dažādu konfesiju pārstāvjiem,»
sacīja pr. Staņislavs Prikulis.

Paldies Dievam par saņemta -
jām žēlastībām! Paldies Dievam,
ka piepilda negaidītākās vēlēšanās,
jo pirms daudziem gadiem pat
neva rējām uzdrīkstēties sapņot,
ka Taizé dienas varētu notikt Rī -
gā! Paldies jauniešiem par izturī -
bu un dalību pasākumā, lai Dievs
palīdz uzticības svētceļojumu tur -
pi nāt arī savās draudzēs!

Teksts: Vineta Zeltkalne,
Foto: dalībnieku arhīvs

Pirmo reizi taizé dienas Rīgā
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VēstURE

Čilipīne
Čilipīne ir Šķilbanu puses ciems ar senu vēsturi. cie -

ma centrs senatnē atradies Rikas upes labajā krastā
uz dienvidrietumiem no mājām «ievulejas». 1765. ga -
dā Čilipīnes ciems minēts marienhauzenas (Viļakas)
muižas revīzijas aktos ar nosaukumu «czylipin». tajā
laikā minēti ciema iedzīvotāji vīrieši – mikita cyrcyn,
andryws cyrcyn, trachin cyrcyn. Čilipīnes ciems bi -
ja izveidojies divu apkārtnē svarīgu ceļu krustpunktā.
Viens ceļš senatnē savienoja marienhauzenu (Viļaku)
ar kārsavu, ludzu un Rēzekni. otrs ceļš gāja no pie-
robežas (mūsdienu Upītes puses) Purveža (Ploskīnes
ezera) un melegžna (orlovas ezera), stompa purva un
Balvu (Bolvu) virzienā. 20. gadsimta sākumā ciema
iedzīvotāji pārcēlās uz viensētām, tā tikušas izveidotas
daudzas saimniecības arī Rikas upes kreisajā krastā.

1900. gadā tika izveidota viena no pirmajām saimnie-
cībām, kas tika atdalīta no Šķilbanu muižas, ar nosaukumu
«Čilipino 1 uroč». Šī saimniecība piederēja Čilipīnes cie -
ma iedzīvotājiem – zemniekiem Punduriem.

Mūsdienās Čilipīnes ciems aizņem ļoti plašu teritoriju.
Čilipīnes ciema teritorijā atrodas nepētītie senkapi, tautā
saukti – «zviedru kapi». Čilipīnē 19. gadsimtā un 20. gad -
simta sākumā izplatītākie ciema iedzīvotāju uzvārdi ir
bijuši Circenis, Pundurs, Bukšs un Čukuls. Pēc 1897. ga -
da tautas skaitīšanas Čilipīnes ciemā dzīvojušas vairāk
nekā 25 ģimenes.

19. gadsimta beigās Čilipīnes ciemā bijuši muzikanti,
kuri spēlējuši vijoli – Aloizs (Alekss) Bukšs un Tadeušs
Čukuls. Ciemā bijuši arī iedzīvotāji, kas 19. gadsimta bei -
gās devušies darba meklējumos uz Pēterburgu.

Ciems tajā laikā bijis viens no lielākajiem Šķilbanu ap -
kārtnē. Čilipīnes ciema teritorijā atrodas Čilipīnes kapsēta,
kas ir viena no lielākajām kapsētām Šķilbēnu pagastā.
Tās teritorija aizņem 1,3 hektārus ar 300 apbedījuma vie -
tām. Patiesībā apbedīto skaits kapsētā sniedzas tuvu di -
viem tūkstošiem un varbūt pat vairāk. Visvairāk apbe dī -
ju mu ir kapsētas kalngalā ap kapliču. Rokot kapu miru -
šajam kapsētas kalngalā, var atrast vairākus senus apbe-
dījumus. Šis lielais apbedīto skaits saistīts ar to, ka kap sē -
ta tiek izmantota jau vairākus simtus gadu. Kapsētas kap -
liča celta 20. gadsimta 70.–80. gados. Vecākais kapakmens
Čilipīnes kapsētā datēts ar 1922. gadu. Šis kapakmens
uz stādīts Francim Circenim (01.08.1860. – 23.02.1922.).

Franča Circeņa (Circāna) dzīvojamajā mājā Čilipīnes
kalnā (uz dienvidrietumiem no Čilipīnes kapsētas, ap mē -
ram Gerasimova nepabeigtās mājas vietā) no 1909. gada
līdz 1925. gadam darbojās Čilipīnes (Rekovas) skolas no -
daļa, kurā par skolotāju kādu laiku strādāja Franča meita
Anna Circene–Jeromane.

Čilipīnes kapsēta 19. gadsimta otrajā pusē minēta arī
ar nosaukumu «Ogusila (Ūgusyla)» kapsēta. Iespējams,
kapsēta tā tikusi saukta tāpēc, ka senatnē mežainajā ap -
vidū blakus esošajos Čilipīnes un Čukulu mežos augušas
daudz dažādas meža ogas. Kapsētā tiek glabāti mirušie
no plašas apkārtnes. Tajā guldīti gan Saucīnes, gan Re -
kovas, gan Čilipīnes, gan Šķilbanu, gan Masandrovkas,
gan Zatišjes un arī daži Upītes, Briežuciema un Egļuciema
puses ciemu mirušie. Mūsdienās kapsēta paplašināta un
mirušie tiek glabāti arī jaunajā kapsētas daļā, kas atrodas
vecās kapsētas dienvidos.

Čilipīnes kapsētā apglabāti: pirmās Atmodas dzejnieks
un rakstnieks Aloizs Kikučs (1886 – 1944), Rekavas vi-
dusskolas bijušais direktors un skolotājs Jānis Dortāns
(1929 – 2000), skolotāja Ilga Duļbinska (dzimusi Medne)
(1932 – 2001), ūdensdzirnavu dzirnavnieks Mateušs Lo -
gins (1891 – 1971) ar sievu Paulīni (1893 – 1981) un vi ņu
meitu skolotāju Malvīni Kuzminu, un traģiski bojāgājušo
dēlu agronomu Staņislavu (1927 – 1957).

Čilipīnes kapsētā apglabāts sabiedriskais darbinieks,
rakstnieks un mākslinieks Jānis Pastars (1918 – 2006).

20. gadsimta 60. gados Čilipīnes ciema teritorijā uz

dienvidrietumiem no Rekovas – Baltinavas un Upītes –
Plešovas ceļu krustojuma atradies un ticis norakts grants
ieguvei interesants apaļš paugurs ar plakanu virspusi. Tur -
pat netālu atrodas cits apaļš pauguriņš ar stāvām malām,
kas tautā saukts par Liepas kalnu (Līpas kolns). Abiem šiem
pauguriem senatnē, iespējams, bijusi rituāla nozīme.

Čilipīnes ciema teritorijā bijis zviedru forts, ko Zie -
meļu kara laikā no mūsdienu Čukulu luterāņu kapsētas
kalna ar lielgabaliem apšaudījuši Pētera Pirmā karavīri.

Čilipīnes ciema teritorijā darbojušās ūdensdzirnavas,
kas uzbūvētas 19. gadsimta otrajā pusē. Ūdensdzirnavu
īpaš nieks Fridrihs (Fricis) Ramanis ir bijis ievērojamas
dzimtas dibinātājs. Fricis Ramanis dzimis ap 1845. gadu
Valkas apriņķa Lasberģu pagastā. Friča un Matildes Ra -
ma ņu mājā tika atvērta pirmā skola apkārtnē. Ramaņu
ģimenē dzimuši bērni: inženierzinātņu doktors Eduards
(1874 – 1944) un Teodors, Čilipīnes privātskolas, vēlāk Či -
lipīnes tautskolas, skolotāja Alma Ramane (dzimusi ap
1880. gadu – mirusi 1948. gadā), kura kopā ar māsu Ma ri -
ju Otīliju Ramani (dzimusi ap 1880. gadu – mirusi 1943. ga -
dā) pēc Latvijas neatkarības iegūšanas bijušas arī Re ka -
vas pamatskolas pirmās skolotājas un skolas pārzines. Tie ši
Čilipīnē dzimuši Fridriha un Matildes Ramaņu dēli – Lat vi -
jā slavenais arhitekts Artūrs (1889 – 1943) un agro noms
un lauksaimniecības skolu vadītājs Ādolfs (1895 – 1957).

Almas Ramanes izveidotā skola 20. gadsimta sākumā
kļuva ne tikai par pirmo izglītības un gaismas nesēju vie -
tējiem bērniem, bet tajā arī norisinājās Latvijas pirmās
Atmodas notikumi. Čilipīnes tautskolā 20. gadsimta sā -
kumā nodibināts pirmais koris 70 dalībnieku sastāvā, ko
vadījis skolotājs Kļaviņš, notikušas teātra izrādes, pirmās
Rekovas krājaizdevumu sabiedrības sapulces, ticis spriests
par pirmā zemkopju pulciņa dibināšanu un Baltinovas
muižas zemju pirkšanu.

Pirms 2. Pasaules kara Čilipīnes ūdensdzirnavas pie-
derējušas J. Jevstigņejevam, kurš, iespējams, vēlāk no -
mai nījis uzvārdu. 1938. gadā izdotajā grāmatā «Latvijas
Dzirnavu saraksts» minēts Čilipīnes ūdensdzirnavu īpaš -
nieks Jēkabs Balalajevs. Ūdensdzirnavas tika darbinātas
ar ūdens un iekšdedzes motora spēku. Pēc Jēkaba nāves
1938. gadā ūdensdzirnavas testamentā tika novēlētas vi -
ņa mazdēlam Aleksandram. Pēc 2. Pasaules kara līdz to
slēgšanai par dzirnavnieku Čilipīnes ūdensdzirnavās strā -
dāja Mateušs Logins. Mateušs un viņa sieva Paulīne bija
dzimuši Šķilbanu pusē, Loginu ciemā. Dzirnavnieka Ma -
teuša un Paulīnes Loginu ģimenē dzimusi Egļuciema un
Orlovas pamatskolas skolotāja Malvīna Kuzmina (dzimusi
Logina) (07.01.1922. – 20.11.2001).

20. gadsimta 50. gados Čilipīnes ūdensdzirnavas biju -
šas diezgan sliktā stāvoklī un drīz to darbība tika pār -
trauk ta. 20. gadsimta 60. gados ticis nolaists Čilipīnes
ūdensdzirnavu uzpludinātais dīķis. Vietējie iedzīvotāji vēl
ilgi izmantojuši ūdensdzirnavu aizsprosta dambi kā Ri -
kas upes šķērsošanas vietu. Skolēni no apkārtējiem cie -
miem devās pāri aizsprostam uz tuvējo skolu Rekovā.

Čilipīnes ciemā dzīvojuši ebreju – tirgotāju Rudļu ģi -
mene no Rēzeknes puses. Rudļas bija ieradušies vai at -

sūtīti veicināt tirdzniecību Čilipīnes pusē 18. gadsimta
beigās vai 19. gadsimta sākumā. Ap 1897. gadu Rudļu ģi-
menes galva un dzertuves īpašnieks Izraels Leiba Rudļa tir -
gojās ar cūkgaļu, maizi un liniem. Izraels Rudļa 19. gad -
simta beigās jau bijis cienījamā vecumā, pāri 70 gadus
vecs. Izraela Rudļas sieva Feiga Beiļa un vecākais dēls
Meijers Morduhs bija sīktirgotāji. Pēc Latvijas neatkarības
iegūšanas 20. gadsimta 20. gadu sākumā Čilipīnē dzīvoja
divas ebreju Rudļu ģimenes un darbojās Dāvida Rudļas tir -
gotava. Ap 1929. gadu notika tiesas prāva starp Čilipīnes
iedzīvotājiem un Dāvidu un Motku Rudļām. 20. gadsimta
20. gadu vidū Čilipīnē bijusi Ābrama Rudļas sēklu tir -
gotava. Čilipīnes ciema ebreju Rudļu ģimene gāja bojā
holokaustā 1941. gada jūlijā.

19. gadsimta beigās Čilipīnes ciemā dzīvoja kalējs Ru -
berts ar ģimeni. Pēc tautas skaitīšanas 1897. gadā Čilipī -
nes ciema tuvumā atradusies apdzīvota vieta, saukta par
Melno Strautu (Malnīs Ryucs). Tajā dzīvoja Ivanovu ģi -
mene. Pirms 2. Pasaules kara Rekovas aptiekas vadītāja
Sofija Ivanova bija dzimusi tieši šajā ģimenē.

Krievijas Impērijas Stolipina reformas laikā Čilipīnē ti -
ka uzcelta mūra saimnieciskā ēka, kurā atradās lauksaim-
niecības piederumu un mākslīgā mēslojuma veikals un
linšķiedras iepirkšanas punkts. Mūsdienās šī ēka atro das
Rikas upes labajā krastā netālu no Ievulejas mājām zie meļu
pusē. Šajā ēkā 20. gadsimta 20. gados un 30. gadu sāku mā
darbojās Nikolaja Stiera linšķiedras pieņemšanas punkts
«Rīstiņi». 20. gadsimta 30. gadu vidū Čilipīnes linu pie-
ņemšanas punktā strādāja linu uzpircējs Miķelis Antipovs,
tad ēka kādus gadus netika izmantota, līdz ap 1940. gadu
tur darbojas uzņēmēja K. Smukkalna linšķied ru un linsēk -
lu uzpirkšanas punkts. Linšķiedras iepirkšanas punkts ša -
jās telpās Čilipīnē darbojas līdz 1944. gadam. No 1944. ga -
da līdz 1947. gadam mūra ēkā darbojās galdniecības cehs.
No 1948. gada līdz 1993. gadam ēkā bija ierīkota Šķilbē -
nu krejotava un pienotava. Tika atkrejots piens un kults
sviests. Uz vietas tika izgatavotas koka kas tītes sviesta ie-
saiņošanai. 20. gadsimta 90. gadu sākumā Či lipīnē tika uz-
būvētas ūdens attīrīšanas iekārtas. 1993. ga dā Čilipīnes pie -
notavas telpās nodibināja piensaimnieku kooperatīvo sa-
biedrību «Rika». PKS «Rika» mūžs nebija ilgs. Vēlāk ti -
ka nodibināta jauna piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
«Rasa–A», un tad atkal cita – PKS «Smeldze». Mūsdienās pie
mūra pienotavas ēkas darbojas piena savākšanas punkts.

Ilggadējā Šķilbēnu krejotavas un pienotavas vadītāja
un Čilipīnes ciema iedzīvotāja bija Austra Seigo
(10.12.1926. – 07.06.1997.). Daudzi viņu pazina ar mīļu
vār du Asja. Gan Austras mamma Emīlija, gan pati Austra
apglabātas Čilipīnes kapsētā.

Kopš 1993. gada piensaimnieku sabiedrību un piena savāk -
šanas punkta vadītāja ir Anita Bukša (dzimusi Sārt putne).

Saglabājies nostāsts par to, ka 19. gadsimtā Šķilbanu
muižas īpašnieks izvēlējies par vagaru bagātāko no Či li -
pīnes ciema zemniekiem – Ludvigu Bukšu. Bijuši dzim-
tbūšanas laiki, un vagars licis citiem zemniekiem strādāt
bez atpūtas, tāpēc tautā ticis iesaukts par Skubunu. Tā vēl
daudzās paaudzēs pēc šiem notikumiem tautā Čilipīnes
vagara pēcteči tikuši saukti par Skubuniem.

Čilipīnes ciemā dzīvojusi ievērojamā apkārtnes tautas
dziedniece Henriete Circene (dzimusi Hābika) (1881 –
1965), tautā saukta par Etti, un arī Ettes meita Emīlija
Mežale (dzimusi Circene) (27.03.1915. – 02.03.2007.) dzi -
musi Čilipīnē un pārmantojusi savas mātes dziednieces
māku un spējas. Emīlija, tautā mīļi saukta par Cierpīnes
Milīti, arī bija tautā izslavēta dziedniece.

20. gadsimta 80. gadu beigās tika iztaisnots ceļa
posms Viļaka – Kārsava P45 Čilipīnes ciema teritorijā.
Tajā lai kā uzbūvēja jaunu dzelzsbetona caurteku tiltu pār
Rikas upi. Agrāk vecais koka tilts pāri Rikas upei atra dies
pie bijušās pienotavas mūra ēkas. Kad uzbūvēja caurteku
tiltu, koka tiltu nojauca. 

Čilipīnes ciemā mūsdienās darbojas kafejnīca «Kamīn-
krogs».

francis slišāns

Sena rituāla vieta – Liepu kalniņš Čilipīnes ciema terito -
rijā, kura pakājē augusi daudzžuburaina liepa

Čilipīnes kapsētas kalns

Mūra pienotavas ēka 20. gadsimta 50. gados un ceļš ar
koka tiltu (no Dzintara Dvinska kolekcijas)

Rekovas viensētas Nr. 2 saimnieks Antons Ločmelis kopā
ar Čilipīnes ciema ebreju ģimeni pirms 2. Pasaules kara
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Regulārs dialogs ar pašvaldībām palīdz
strādāt efektīvāk

AS «Sadales tīkls» darbinieki uztur regulāru
komunikāciju ar pašvaldībām. Iepriekšējo gadu pie -
redze liecina, ka pašvaldības novērtē klātienes tik -
ša nās kā lietderīgas, jo dalībnieku skaits pieaug un
tajās piedalās dažādu pašvaldības struktūrvienību
un uzņēmumu vadītāji, pagastu pārvalžu vadītāji
un citi speciālisti, kuriem ikdienas darbs ir saistīts
ar attīstības plānu izstrādi, būvdarbu veikšanu un
kontroli u.c. saimnieciskajiem un ekonomiskajiem
jautājumiem.. Jomas, kuras pašvaldībām ir svarīgā -
kās, ir investoru piesaiste, iedzīvotāju elektropie -
gādes jautājumu sakārtošana, kā arī vienlaicīga
būvdarbu veikšana un attīstības plānu saskaņošana.

Ļoti liela nozīme ir savlaicīgai informācijas ap-
maiņai ar pašvaldībām par plānotajiem ielu, ceļu
vai inženierkomunikāciju rekonstrukciju projektiem.
Saskaņojot elektrotīkla attīstības darbus ar pašval -
dībās plānoto, var iegūt abpusēji pieņemamus risi-
nājumus, saskaņotas darbības vienlaicīgai rekons-
trukcijas darbu veikšanai un tādejādi nodrošina op-
timālu investīciju ieguldījumu, kas veido pamatu
teritorijas attīstības ilgtermiņa plāniem un veicina
projektu kopējo izmaksu samazināšanos.

Dialogs starp AS «Sadales tīkls» kā elektroener -
ģijas sadales pakalpojumu sniedzēju un pašvaldī -
bām, kas visprecīzāk zina savās administratīvajās
teritorijās izvietotos objektus un infrastruktūru, ir
saimnieciski pareizas prakses piemērs, kā rezultātā
ieguvēji ir visi pašvaldību iedzīvotāji. Regulāra ko-
munikācija dod iespēju pašvaldībām izprast AS «Sa -
dales tīkls» attīstības pamatvirzienus un galveno
procesu norisi, savukārt AS «Sadales tīkls» no paš -
valdībām saņem konstruktīvus ierosinājumus par
uzņēmuma procesu un pakalpojumu pilnveidošanu.

Visā Latvijā turpinās elektrolīniju 
un apakšstaciju rekonstrukcija un izbūve

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroe-
nerģijas piegādi uzņēmumiem un iedzīvotājiem
visā Latvijā, šogad elektrotīkla attīstībā AS «Sadales
tīkls» plāno ieguldīt 106 miljonus eiro un atjaunot
873 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā
vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē
ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 203 km ga -
rumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 890 km
garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 711
transformatoru apakšstacijas. Aktuālā informācija
par lielākajiem investīciju projektiem konkrētos re-
ģionos pieejama AS «Sadales tīkls» mājaslapā
http://ejuz.lv/blg

Elektroenerģijas lietotāju prasība ir augsts elek-
troapgādes drošums, tādēļ pastiprinātu uzmanību
AS «Sadales tīkls» pievērš savlaicīgai 110/20/10kV
apakšstaciju atjaunošanai un jaunu apakšstaciju iz -
būvei, jo tās ir drošas elektroapgādes garants. Apakš -
stacijas nodrošina elektroapgādi vairākiem tūksto -
šiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes
objektiem, kā arī to rekonstrukcija dod iespēju pie
elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotā -
jus, un tāpēc šogad turpinās sadales elektroietaišu
rekonstrukcija un pārbūve apakšstacijās «Daugav -
pils», «Jāņciems», «Bolderāja II», «Miezīte» Jel -
gavā, «Ķemeri», «Priekule», «Centrālā», kas atrodas
Rīgā, Lāčplēša ielā, «Viļaka», «Bišuciems», «Rū -
jiena» un sadarbībā ar AS «Augstsprieguma tīkls»
jaunu apakšstaciju «Koknese», «Skrunda», «Skanste»
un «Stīpnieki» lidostas «Rīga» apkaimē izbūve,
kas būs uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgs priekš-
nosacījums, jo, vērtējot teritorijas nākotnes attīstības
plānu, objektiem šajās vietās būs nepieciešami pa -
pildus lielas jaudas elektrotīkla pieslēgumi, veicinot
būvniecības un uzņēmējdarbības attīstību.

Ik gadu jāatjauno vismaz 
2% no elektrotīkla 

«AS «Sadales tīkls» ilgtermiņā ir izvirzījusi
prio ritātes, kas saistītas ar elektroenerģijas sadales
sistēmas drošuma un kvalitātes paaugstināšanu.

Katru gadu pilnībā jāatjauno vismaz 2% no kopējā
elektrotīkla apjoma un ik gadu nepieciešams re-
konstruēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km
garumā. Atbilstoši pieejamajam finansējumam tas
ir minimālais apjoms, kuru AS «Sadales tīkls» ir
novērtējusi kā kompromisa variantu starp iedzīvo -
tāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu ne-
pieciešamību tīkla atjaunošanā,» skaidro AS «Sa -
dales tīkls» izpilddirektors Andis Pinkulis. «Aptuve -
ni 50%  no valsts kopējā elektrotīkla vēl aizvien ir
«pa domju laika mantojums» un tas vairs neatbilst
ne klientu mūsdienu vajadzībām un prasībām pēc
kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzī -
votāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas
patēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saim -
niecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs
ir tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā
piepilsētās tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai
arī attīstījusies uzņēmējdarbība. Tādēļ atbilstoši
pieejamajam finansējumam AS «Sadales tīkls» tur -
pina plānveidīgi atjaunot un rekonstruēt elektrotīklu,
veikt vadu un balstu nomaiņu, zemsprieguma un
vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu
līnijās, veikt elektrolīniju trašu attīrīšanu no ko -
kiem un krūmiem, kā arī turpina attīstīt elektrotīkla
digitalizāciju. Tas, cik daudz un efektīvi tiek iegul -
dīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs
elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos
30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elek-
trotīkla elementi,» norāda A. Pinkulis.

Efektīvi investējot, bojājumu gadījumos
elektroapgāde tiek atjaunota ātrāk

Tautsaimniecības attīstību būtiski ietekmē elek-
troapgādes drošums un kvalitāte. Klienti vēlas, lai
elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kva -
litātē, turklāt katra elektrības pārtraukuma minūte
vai sprieguma svārstības ietekmē konkrēta uzņēmu -
ma darbību un sagādā neērtības iedzīvotājiem. Lai
elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un klienti saņemtu
kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas pie -
gādi, ikdienā tiek veikts nozīmīgs preventīvs teh -
nisko pasākumu kopums. Rūpīgi izvērtējot katra
investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroap -
gādes uzlabošanā, AS «Sadales tīkls» ik gadu
iegul da elektrotīkla attīstībā.

Iepriekšējos gados paveiktā darba efektivitāti
ap liecina elektroapgādes kvalitātes rādītāji, kas ietek -
mē ikvienu Latvijas iedzīvotāju – neplānoto elektro -
apgādes pārtraukumu skaits (nozares rādītājs –
SAIFI) un ilgums (nozares rādītājs – SAIDI). Tie -
coties sasniegt Eiropas vidējo līmeni, AS «Sadales
tīkls» ir samazinājusi SAIDI koeficientu vienam
klientam teju trīs reizes – no 293 minūtēm 2011. ga -
dā uz 104 minūtēm 2016. gadā, savukārt elektro -
apgādes pārtraukumu skaits samazināts no 5,6 rei -
zēm uz vienu lietotāju 2011. gadā uz 2,2 reizēm
2016. gadā. 

Rezultāti atspoguļo ieguldīto darbu iepriekšējos
gados, tādēļ AS «Sadales tīkls» turpina mērķtiecību
darbu, lai uzlabotu sniegto pakalpo jumu kvalitāti
un sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni. Savu -
kārt, lai elektroapgādes pārtrauku mi pēc iespējas
mazāk ietekmētu lietotājus, uzņēmumā nepārtraukti
tiek pilnveidoti un uzlaboti darba procesi, paaugsti -
nāta darbinieku profesionālā kompetence, veiktas
personāla un kvalificēto būvdarbu veicēju apmā -
cības.

AS «Sadales tīkls» ir elektrotīkla uzturētājs un
attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas
pie gādi vairāk nekā vienam miljonam klientu ob -
jek tu visā Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sa -
dales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.

Papildu informācija: 
tatjana smirnova, 

AS «Sadales tīkls» Preses sekretāre
(tālr. 67728823, 

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv)

lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību, as «sadales tīkls» visos
lat vijas reģionos turpina realizēt nozīmīgus elektroapgādes investīciju projektus, paaugsti -

not elektroapgādes drošumu un kvalitāti valsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šogad plānotajos
elektrotīkla rekonstrukcijas un uzlabošanas projektos as «sadales tīkls» ieguldīs 106 miljonus
eiro. lai stiprinātu sadarbību ar latvijas pašvaldībām un iepazīstinātu ar investīciju projektiem
attiecīgajos reģionos, arī šogad tiks organizētas klātienes tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem.

Elektrotīkla attīstībā visos Latvijas reģionos
«Sadales tīkls» ieguldīs 106 miljonus eiro

Var iesniegt lauku bloku precizējumus
lauku atbalsta dienests informē klientus, ka no šā gada 3. feb ruāra

tiek uzsākta lauku bloku/ ainavu elementu precizēšana 2017. gadam.
Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā ga da 1. ap rīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ka klients vēlas
iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas
elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. Pla -
tībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma ie-
sniegšanas brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā
netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota
platības apsekošana.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējā gadā, LAD atgā -
dina, ka minētais lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesnie -
gums platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā. Vienoto iesniegumu
varēs iesniegt šā gada pavasarī, un tā iesniegšanas laikā ārpus lauku
bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0.30 ha.

Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko pa stabilām un dabā identi -
ficējamām lauku robežām, varēs izveidot «lauksaimnieku blokus»
(arī tie jāiesniedz kā lauku bloku precizējums), lai nošķirtu savas ap-
saimniekotās platības no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šī
iespēja veidot «lauksaimnieku blokus» ļaus laikā, kad notiks pie -
teik šanās platību maksājumiem, izvairīties no pieteikto platību pārklā -
šanās ar kaimiņu pieteiktajām platībām. Plašāka informācija par
«lauksaimnieku bloku» veidošanu lasāma LAD mājaslapā.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām
platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota
aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un
ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/.

LAD Klientu daļa (tālr. 67095000)

Desmito gadu meklē
«Gaismas nesējus» Latvijas pagastos

latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība (Biedrība)
aicina lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai «Pagasta biblio -
tekārs – gaismas nesējs». līdz 10. martam Biedrība gaidīs
vēstules un stāstus par pagastu bibliotekāriem, kas ir paš -
aizliedzīgi, radoši, aktīvi, entuziasma pilni savā darbā un ne-
aizstājami savā pagastā.

Konkurss norisināsies desmito reizi. Katru gadu tiek apbalvoti
četri bibliotekāri – viens no katra Latvijas reģiona: Kurzemes,
Latgales, Vidzemes, Zemgales.

Konkurss «Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs» ir īpaši Lat -
vijas mazo gaismas piļu darbiniekiem veltīts pasākums, lai novēr -
tētu viņu darbu un veikumu savā pagastā un pievērstu visas Lat -
vijas uzmanību pozitīviem, iedvesmojošiem notikumiem reģionos.
Tā ir lasītāju balva un atzinība saviem bibliotekāriem.

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas uz gaisma@gaisma.lv
vai LNB Atbalsta biedrībai, Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.

Vairāk informācijas
Sanita Kitajeva (tālr. 29355624)
gaisma@gaisma.lv
www.gaisma.lv
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iE dzīVo tā jU zi NāŠa Nai

lai kliedētu publiskajā telpā izska-
nējušo nepilnīgo un bieži vien arī neko-
rekto informāciju, Valsts ieņēmumu die -
nests (turpmāk – Vid) sniedz skaidro-
jumu, kādi ir nodokļu normatīvo aktu
nosacījumi attiecībā uz naudu, kas tiek
saņemta no radiniekiem vai citām per-
sonām ārvalstīs. Galvenokārt to nosaka
radniecības pakāpe ar personu, no ku -
ras tiek saņemta nauda, pārskaitītās nau -
das summa un darījuma būtība. ņemot
to vērā, ir jārīkojas atbilstoši vienai no
trim situācijām.

saņemtā nauda nav jādeklarē un iedzī -
votāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā:

• Ja naudas pārskaitītāju ar saņēmēju
saista laulība vai radniecība līdz trešajai
pakāpei Civillikuma izpratnē (vecāki, brā -
lis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni, ve -
cāku brālis/māsa, brāļa/māsas bērni u.c.),
un naudas pārskatījums no ārvalstīm tiek
veikts vienas mājsaimniecības ietva ros
un šīs mājsaimniecības izdevumu seg -
šanai (piemēram, ārvalstīs strādājoši ve -
cāki pārskaita saviem Latvijā dzīvojo šiem
bērniem, vecākiem vai vecve cā kiem). Šā -

dā gadījumā saņemtā nauda nav jā dek-
la rē, jo pēc ekonomiskās būtības ne vei -
dojas ienākums.

saņemtā nauda ir jādeklarē, bet iedzī-
votāju ienākuma nodoklis nav jāmak sā:

• Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar
bankas pārskaitījumu saņem naudu no sa -
va ārvalstīs dzīvojoša radinieka līdz treša -
jai pakāpei Civillikuma izpratnē (vecāki,
brālis, māsa, vecvecāki, bērni, mazbērni,
vecāku brālis/māsa, brāļa/māsas bērni
u.c), ar kuru nav kopīga mājsaimniecība.

• Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar
bankas pārskaitījumu saņem naudu no ār -
valstīs dzīvojošas personas, kas nav viņa
radinieks līdz trešajai pakāpei Civilliku -
ma izpratnē vai arī tos vispār nesaista rad -
nie cība (kaimiņš, draugs vai tml.), taču šo
nau du saņēmējs izlieto, lai segtu savus izde -
vumus par izglītību un/vai medicīnu un
ārstniecību. Lai šai naudai netiktu piemē -
rots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tās saņē -
mējam ir jāspēj dokumentāri pie rādīt, ka nau -
da izmantota minēto iz devu mu segšanai1.

Taču, ja saņemtā naudas summa abos
minētajos gadījumos pārsniedz 4000 eiro

gadā no vienas un tās pašas personas, tad
tā ir jādeklarē kā ar iedzīvotāju ienākuma
nodokli neapliekams ienākums, iesniedzot
Gada ienākumu deklarāciju par iepriekšējo
gadu, tādējādi informējot VID par naudas
izcelsmi.

Gadījumi, kad saņemtā nauda ir jā-
deklarē un iedzīvotāju ienākuma nodoklis
ir jāmaksā: 

• Ja Latvijas Republikas iedzīvotājs ar
bankas pārskaitījumu saņem naudu vairāk
nekā 1425 eiro gadā no ārvalstīs dzīvo jo -
šas personas, kas nav viņa laulātais vai ra -
dinieks līdz trešajai pakāpei Civilliku ma
izpratnē vai arī tos vispār nesaista rad nie -
cība (kaimiņš, draugs vai tml.), un sa ņem -
tā nauda netiek izlietota, lai segtu ārst -
niecības vai izglītības izdevumus.

Šādos gadījumos saņemtā nauda ir jā-
deklarē, iesniedzot Gada ienākumu dekla-
rāciju par iepriekšējo gadu, un jāsamaksā
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā
no tās pārsnieguma (no saņemtās summas
atņemot 1425 eiro).

Minētajos gadījumos Gada ienākumu
deklarācija par 2016. gadu ir jāiesniedz

lai kā no 2017. gada 1. marta līdz 2017. ga -
da 1. jūnijam ieskaitot. Plašāka informācija
par iespējām iesniegt Gada ienākumu
dekla  rāciju pieejama VID mājaslapā sadaļā
«Gada ienākumu deklarācija».

Jautājumu un neskaidrību gadījumā
iedzī votāji var zvanīt uz VID Nodokļu un
muitas informatīvo tālruni 67120000, vēr -
sties ikvienā VID klientu apkalpošanas
cent rā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski
VID mājas lapā sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja:
Vid sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv
1 Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli»

9.panta devītās daļas 35.punkta «c» un «d» apakš -
punktā minētie dāvinājumi netiek aplikti ar nodokli,
ja tie ir saņemti tikai bezskaidras naudas norēķinu
veidā, un tā izlietošanu izglītībai vai ārstniecībai dā-
vinājuma saņēmējs pamato attiecīgi ar šādiem doku-
mentiem:

1) ārsta norīkojums vai slēdziens, kas apliecina
ārstniecības nepieciešamību un ir maksātāja rīcībā,
sākot ar dienu, kad dāvinājums saņemts;

2) attaisnojuma dokumenti, kas apliecina dāvi-
nājuma summas izlietošanu divu gadu laikā no dāvi-
nājuma saņemšanas dienas norādītajam izglītības vai
ārstniecības mērķim.

Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID pieņems no 1. marta
Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk –

Vid) vērš uzmanību, ka gada ienākumu
deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ie-
nākumiem šogad ne tikai elektroniski,
bet arī papīra formātā būs iespējams
iesniegt no 2017. gada 1. marta. tikai
tad Vid rīcībā būs visa darba devēju un
citu ienākumu izmaksātāju iesniegta in -
formācija, kas nepieciešama, lai varētu
pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarā -
cijas un precīzi noteikt personai atmak-
sājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārmaksas summu.

Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pir mais
gads, kad tie nodokļu maksātāji, ku ru ga -
da apliekamo ienākumu kopējais apmērs
2016. gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no
1. marta var iesniegt gada ienā kumu dek-
larāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvo tāju
ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemēro -
jot ga da diferencēto neapliekamo minimumu.

VID atgādina, ka gada ienākumu dek-
larācija par 2016. gadā gūtajiem ienāku -
miem obligāti laikā no 2017. gada 1. mar -
ta līdz 1. jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas
iedzīvotājiem, kuri: 

• veikuši saimniecisko darbību (pie -
mēram, ir in dividuālā uzņēmuma īpašnie -
ki, izīrē vai iznomā sa vu īpašumu, ir zem -
nieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši
ienākumus no profesionālās darbības u.c.)1,

• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skai -
tā per so nas (jūrnieki), kuras bijušas no -
darbinātas uz starp tautiskos pārvadājumos
izmantojama kuģa),

• guvuši ar nodokli neapliekamos ienā -
kumus, kas kopumā 2016. gadā pārsnie -
dza 4000 eiro (piemē ram, gūti ienākumi
no personiskās mantas pārdo šanas),

• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar
10% no dokļa likmi (piemēram, ienākumu no
dividendēm, ienākumu no augoša meža vai
kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem no -
dok lis nav ieturēts ienākuma iz maksas vietā,

• guvuši citus ar nodokli apliekamus
ienāku mus, no kuriem izmaksas vietā nav
ieturēts no doklis, tai skaitā, no fiziskām
personām, kuras nav dāvinājuma saņēmē -
ja radinieki vai laulātais, sa ņem ti dāvi -
nājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju
ienākuma nodokli.

Savukārt, fiziskās personas, kuras ne -
veic nekāda veida saimniecisko darbību un
brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu
deklarāciju par 2016. gadu, lai saņemtu
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienāku ma
nodokli par attaisnotajiem izdevumiem un
to nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, pie-
mērojot diferencēto neapliekamo minimu -
mu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta
līdz pat 2020. gada 16. jūni jam. Tāpat visa
2017. gada laikā vēl var pieprasīt pārmak -

sāto iedzīvotāju ienākuma nodokli arī par
2014. un 2015. gadu, bet līdz 2017. gada
16. jūni jam – vēl arī par 2013. gadu.

Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID aici -
na ikvie nu iesniegt deklarāciju elektroniski,
kas ir daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā auto -
mātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā
esošā informācija par nodokļu mak sātāju.
Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju
elektroniski, arī gada diferencētais neap-
liekamais minimums gada ienākumu dek-
larācijā tiek aprēķināts automātiski. Šogad
deklarācijā automātiski tiks atspoguļota
arī tā informācija par 2016. gadu, ko par
personas veiktajiem maksājumiem par iz-
glītību Valsts ieņēmumu dienestam būs ie-
sniegušas mācību iestādes.

Ikviens var kļūt par EDS lietotāju, iz-
mantojot savas internetbankas lietotājvārdu
un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS
«Latvijas Valsts radio un televīzijas centra»
izsniegto elektronisko paraksta viedkarti
(e-parakstu).

Savukārt viedierīču lietotājus aicinām
izmantot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv),
jo arī tajā iespējams iesniegt gada ienākumu
deklarāciju, bet attaisnojuma dokumentus
(čekus un kvītis) pievienot no attiecīgās
ierīces galerijām.

Atgādinām, ka pārmaksātais iedzīvotāju

ienākuma nodoklis tiek atmaksāts trīs mē -
nešu laikā, skaitot no deklarācijas iesnieg-
šanas dienas2. Gadījumā, ja deklarācija nav
aizpildīta korekti vai arī tās apstrā des lai -
kā VID rodas papildu jautājumi, nodokļa
atmaksas termiņš var tikt pagarināts, par
ko dekla rācijas iesniedzējs tiks informēts
individuāli.

Plašāka informācija pieejama VID mā-
jaslapā sadaļā «Gada ienākumu deklarā -
cija». Jautājumu un neskaidrību gadījumā
iedzīvotāji var zvanīt uz VID Nodokļu un
muitas informatīvo tālruni 67120000,
vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas
centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski
VID mājas lapā sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja:
Vid sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670,
26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv
1 Fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko

darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku
un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzī -
votāju ienākuma nodokļa maksātāji, gada ienākumu
deklarācija par 2016. gadu obligāti jāiesniedz elek-
troniski, izmantojot EDS.

2 Likumā noteiktais trīs mēnešu atmaksas termiņš
tiek skaitīts no deklarācijas iesniegšanas dienas VID,
bet ne ātrāk kā no likumā noteiktā termiņa, proti, 
1. marta.

No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots

Valsts ieņēmumu dienests (Vid) vērš uzmanību, ka
ar 2017. gada 1. februāri tiek mainīta klātienes ap kal po -
 šanas kārtība Vid klientu apkalpošanas centros. turp -
māk ārpus Rīgas klienti klātienē tiks apkalpoti trīs die -
nas nedēļā, savukārt pārējā laikā tiks veikta iesniegto
dokumentu izskatīšana un apstrāde, kā arī citi ar no -
dokļu administrēšanu saistīti pienākumi, tādējādi pa-
ātrinot iesniegto deklarāciju apstrādi. savukārt Rī gā
mainās klientu apkalpošanas centru darba laiks.

Šāds lēmums pieņemts, rūpīgi izvērtējot klientu apkalpo -
šanas centru noslodzi un klientu plūsmu, kas ir būtiski sa-
mazinājusies. Otrs noteicošais faktors ir tas, ka ievērojami
resursi ir ieguldīti tieši VID informācijas tehnoloģiju attīs -
tībā, kā rezultātā daudzi procesi ir automatizēti un praktis -
ki visi pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami attālināti, iz-
mantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS),
tādējādi būtiski samazinot nepieciešamību apmek lēt VID
klātienē.

Sākot ar 2017. gada 1. februāri, klātienes pakalpojumi
iedzīvotājiem Latgalē būs pieejami šādā darba laikā:

Atgādinām, ka šobrīd visā Latvijā darbojas 75 VPVKAC,
kuros iedzīvotāji pašlaik un arī turpmāk varēs saņemt bie žāk
klātienē izmantotos VID pakalpojumus, proti, gada ienā -
kumu deklarācijas pieņemšanu gan papīra formātā, gan
palīdzību, iesniedzot to elektroniski, iesniegumu pieņemšanu
par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
Darbinieki VPVKAC var sniegt atbalstu un palīdzību dar -
bam ar VID EDS, informējot un apmācot klientus VID e-pa -
kalpojumu izmantošanā. Precīza informācija par VPVKAC
adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv
sadaļā «Vienotie klientu apkalpošanas centri».

Kā zināms, jau kopš 2010. gada vairākām iedzīvotāju
grupām EDS izmantošana ir obligāta: valsts amatperso -
nām – kopš 2010. gada, juridiskajām personām – kopš
2012. gada, bet fiziskām personām – saimnieciskās darbī -
bas veicējiem – kopš 2014. gada. Kopš 2014. gada 1. jūnija
arī ikvienas personas algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama
tikai elektroniska dokumenta formā, izmantojot EDS.

VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv pieejama plaša in-
formācija (metodiskie norādījumi, atbildes uz biežāk uz-
dotajiem jautājumiem un videosemināri nodokļu maksā-
tājiem), kā arī vairākas bezmaksas mobilās aplikācijas
viedtālruņu lietotājiem.

Savukārt, zvanot uz VID informatīvo tālruni, ir iespē -
jams uzzināt vispārīgu informāciju par VID kompetencē
esošiem jautājumiem, bet detalizētākas atbildes var sa -
ņemt, nosūtot savu jautājumu elektroniski vai pa pastu.

Vēršam uzmanību, ka nodokļu maksātājiem sniedzamo
pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai VID tiek pievērsta
īpaša uzmanība, tādēļ pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas
tiek rūpīgi vērtēts, lai VID reorganizācija un darbības op-
timizācija nepasliktinātu klientu apkalpošanas kvalitāti
un VID pakalpojumu pieejamību.

Informāciju sagatavoja: Evita Teice-Mamaja
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

VID klientu apkalpošanas centru darba laika izmaiņas ar 1. februāri 
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Palielinās E-veselības
sistēmas lietotāju skaits

Palielinās ārstniecības iestāžu un ap -
tieku skaits, kas ir noslēgušas līgumu ar
valsti par E-veselības sistēmas lietošanu.
kopumā līdz 2017. gada sākumam ir
noslēgti vai rāk nekā 900 līgu mu, tajā
skaitā nepilni 200 līgumi ar aptiekām
un aptieku tīkliem.

Līdz šim E-veselības sistēmā izrakstītas
vairāk nekā 1900 e-receptes un 1300 e-darb -
nespē jas lapas. Līdz ar e-darbnespējas lapas izmantošanas uz -
sāk šanu ir pilnībā elektronizēts slimības un maternitātes pabalsta
sa ņem  šanas process. Ja E-veselības sistēmā izrakstīta un noslēgta
darb nespējas lapa B, iesniegumu par slimības vai maternitātes
pa balsta saņemšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ie -
dzī votājs var iesniegt, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu.

Kopumā E-veselības lietotāji – gan ārsti un farmaceiti, gan
pa cienti – autorizējušies sistēmā vairāk nekā 60 000 reižu, iz -
mantojot portāla piedāvātos drošas piekļuves līdzekļus (inter-
netbankas pie kļuves datus, e-parakstu un personas apliecību).

Lai informētu iedzīvotājus par E-veselības pakalpojumu
izman tošanas iespējām, ārstniecības iestādēs un aptiekās, kas ir
uzsākušas E-veselības lietošanu, tiek izvietotas apaļas atpazīšanas
uzlīmes ar uzrakstu «Šeit lieto E-veselību». Ārstniecības
iestādēs izvietotā uz līme informē, ka iedzīvotāji konkrētajā
iestādē var saņemt e-re cep tes un atvērt, pagarināt vai noslēgt e-
darbnespējas lapu, savukārt aptiekā izvietotā uzlīme apliecina,
ka tajā var iegādāties e-recepšu zāles.

Iepriekš jau ziņots, ka saskaņā ar valdības lēmumu E-ve -
selības sistēmas brīvprātīgās lietošanas termiņš ir pagarināts
līdz 2017. gada 1. septembrim.

Papildus tiek turpināta E-veselības sistēmas pilnveidošana,
ņe mot vērā lietotāju atsauksmes, un tiek veikta sistēmas pakā pe -
niska papildināšana ar jauniem pakalpojumiem – nosūtījumu pie
ārsta-speciālista, ārsta slēdzienu, vakcinācijas pierakstiem u.c.

Nacionālais veselības dienests arī turpina veselības nozares
profesionāļu E-veselības lietošanas praktiskās mācības. Līdz
šim mācībās piedalījušies jau vairāk nekā 4000 ārstu, farmaceitu
un citu profesionāļu.

No 2017. gada 1. septembra obligāta e-recepšu izrakstīšana at -
tiek sies uz valsts kompensējamiem medikamentiem, savukārt
darbnespē jas lapas tiks izrakstītas, pagarinātas un noslēgtas ti -
kai elektroniski.

Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67045007, 28383970

lai mazinātu iespēju veikt krāpnieciskus da rī -
jumus un nepieļautu iespēju legalizēt nelikumīgi
iegūtus līdzekļus, no 2017. gada ir spēkā ierobežojums
fizisku personu darījumiem skaidrā nau dā, ja darī -
juma summa pārsniedz 7200 eiro.

Ierobežojums ir spēkā tikai attiecībā uz darīju -
miem skaidrā naudā. Taču, izmantojot bezskaidras
naudas norēķinus, fiziskas personas arī turpmāk
drīkstēs savstarpēji norēķināties par jebkuru summu.

Tas nozīmē, ka no 2017. gada 1. janvāra darīju -
mus skaidrā naudā, ja summa pārsniegs 7200 eiro, ne-
drīkstēs veikt:

• Fiziskas personas, no kurām neviena nav re -
ģistrē jusies kā saimnieciskās darbības veicējs

Piemēram, brālis savai māsai (neviens no vi ņiem ne -
veic saimniecisko darbību) vēlas aizdot skaidrā nau -
dā 7500 eiro automašīnas iegādei. Atbilstoši mi nētajam
ierobežojumam brālis savai māsai skaidrā naudā
drīkst aizdot 7200 eiro, savukārt atlikušos 300 eiro jā -
pār skaita bezskaidras naudas norēķinu veidā.

• Fiziskas personas, pat ja viena no tām ir re -
ģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Piemēram, saimnieciskās darbības veicējs gadatirgū
pārdod pašizgatavotas koka dārza mājiņas un vienas
dārza mājiņas cena ir 8000 eiro. Pircējs (persona,
kas neveic saimniecisko darbību) vēlas iegādāties
dārza mājiņu skaidrā naudā. Atbilstoši minētajam ie-
robežojumam koka mājiņu tirgotājs (saimnieciskās
dar bības veicējs) nedrīkst pārdot dārza mājiņu skaidrā
naudā par 8000 eiro. Šādā gadījumā personas var
vienoties, ka pircējs skaidrā naudā samaksās avansa
maksājumu 5000 eiro ap mērā, bet atlikušo daļu 3000
eiro apmērā pārskaitīs bezskaidras naudas norēķinu
veidā.

Abos gadījumos visa aizdevuma un pirkuma sum -
ma var tikt pārskaitīta arī bezskaidras naudas norēķinu
veidā.

Minēto ierobežojumu nosaka likuma «Par nodokļiem
un nodevām» 30. panta astotā daļa, kas stājās spēkā
2016. gada 10. decembrī1. Šāda ierobežojuma mērķis
ir samazināt skaidrā naudā veikto darījumu skaitu, jo
skaidras naudas izmantošana ir saistīta ar paaugstinātu
darījumu nedeklarēšanu un nodokļu nemaksāšanas
risku, kā arī ar mērķi ma zināt un mēģināt novērst no-
ziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas iespējas.

Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma
summa pārsniedz 7200 eiro, ir paredzēta administra tī -

vā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā -
pumu kodeksa 159.7 panta trešo daļu, proti, naudas
sods piecpadsmit procentu apmērā no darī juma sum-
mas.

Savukārt pārejas noteikumi paredz, ka skaidras
naudas darījumos, kas noslēgti pirms 2017. gada
1. janvāra un to pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta
pēc 2017. gada 1. janvāra, norēķinu kārtība mainā ma
uz bezskaidras naudas maksājumu līdz 2018. ga da
1. janvārim.

Piemēram, 2016. gadā fiziskai personai ir iz -
sniegts aizdevums skaidrā naudā virs 7200 eiro un to
ir paredzēts atdod skaidrā naudā pa daļām līdz
2018. gada jūlijam. Šādā gadījumā aizņēmējs
2017. gadā atdot aizdevuma daļu skaidrā naudā at -
bilstoši līguma nosacījumiem, savukārt atlikušo aiz -
devuma summas daļu aizņēmējs atdos 2018. gadā
bez skaidras naudas norēķinu veidā.

Viens no svarīgiem aspektiem ēnu ekonomikas
funkcionēšanai ir neierobežoti norēķini ar skaidru
naudu, jo tos ir ļoti grūti izsekot. Ēnu ekonomika ra da
negodīgu konkurenci un izkropļo tirgu – komer santi,
kas nenomaksā nodokļus vai nomaksā tos tikai daļēji,
negodīgā ceļā iegūst priekšrocības pret citiem komer-
santiem, kuri neizvairās no no dokļu saistībām. Tā -
dējādi pastāvīgi tiek īstenoti pa sā ku mi, lai apkarotu
ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī.

Atgādinām, ka jau kopš 2013. gada nodokļu mak -
sātājiem, kas veic saimniecisko darbību, jādeklarē arī
skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskām personām,
kas neveic saimniecisko darbību, ja darījuma summa
pārsniedz 3000 eiro.

Par to, vai persona ir reģistrējusies VID kā saim-
nieciskās darbības veicējs, ikviens var pārliecinā ties
VID publiskojamo datu bāzē, kas pieejama VID mā-
jaslapā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt
uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000, vērsties ikvienā VID klientu apkalpošanas
centrā, vai arī uzdot jautājumus rakstiski VID mājas
lapā sadaļā Kontakti.

Informāciju sagatavoja:
Vid sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv
1 «(8) Fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību,

nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz
7200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai
vairākās operācijās).»

Ierobežos skaidras naudas darījumus
fizisko personu starpā

iE dzīVo tā jU zi NāŠa Nai

Viļakas novada dome aicina atsaukties pašvaldī -
bas iedzīvotājus, kuri ir bijuši Černobiļas aEs avāri -
jas seku likvidēšanas dalībnieki, lai palīdzētu sa -
ņemt iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Černobiļas
aEs avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas
zīmi.

Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim,
nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturē -
šanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černo -
bi ļas AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās
aizsardzības likuma 4. pantā (Par Černobiļas AES avā -
rijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona,
kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos,
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos un
citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos darbos Čer-
nobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986.
gada 26. aprīļa līdz 1990. gada 31. decembrim, ja:

1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu
veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā
personāla vai ierindas personāla sastāvā dienēja
Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

3) attiecīgā persona karaspēka daļu komandējošā
personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā rezer -
vē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona tika iesauk -
ta uz speciālajām mācībām un iesaistīta Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas darbos (neatkarīgi no
dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem).)

Lai iegūtu šo piemiņas zīmi, nepieciešams sagatavot
un nosūtīt apliecinājumu – iesniegumu Iekšlietu ministri -
jai. Apliecinājuma – iesnieguma forma un Iekšlietu mi-
nistrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai no-
likums ir pieejams Iekšlietu ministrijas mājaslapā:

http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvi-
desanas_dalibnieku_godinasanai/

Ja nav pieejams dators un printeris, apliecinājumu –
iesniegumu iespējams izdrukāt Viļakas novada domes
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļā
vai pagastu pārvaldēs. Plašākai informācijai aicinām
sazināties ar Iekšlietu ministrijas Personāla vadības
nodaļu pa tālruņiem 67219359 vai 67219281.

Aicinājums Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Nolietotu elektrotehniku
iespējams ērti nodot pārstrādei

sia zaao (zaao) piedāvā vairākas iespējas, kā ērti
un dabai draudzīgi atbrīvoties no nolietotās un nevajadzīgās
elektrotehnikas. jaunā gada sākumā šis pakalpojums ir
aktuāls daudziem, jo svētku dāvanās saņemtas jaunas elek-
tropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām nepieciešams
atbrīvoties.

Ir svarīgi, lai elektriskās un elektroniskās iekārtas nenonāktu
dabā, jo daudzas no tām satur cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas,
pie mēram, freonu un smagos metālus. ZAAO nodrošina, ka
nolietotā elektrotehnika tiek sagatavota un nodota otrreizējai
pārstrādei.

atgādinām, ka ikdienā, pēc iepriekšēja elektroniska vai
tele foniska pieteikuma, zaao bez maksas savāc neizjauktu
nolie toto sadzīves elektrotehniku (iekārtas vai vairāku iekār -
tu kopē jais izmērs ir vismaz 60 x 40 x 40 cm), izbraucot uz
dzīvesvietām. Pieteikumus pieņem e-pastā zaao@zaao.lv, pa
mob. tālr. 26132288 vai biroja zvanu centra tālruni 64281250
(sazvanot zvanu centru, spiediet taustiņu 5).

ZAAO darbības teritorijas 20 EKO laukumos iespējams bez
maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehni -
ku – televizorus, ledusskapjus, tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus,
putekļusūcējus, mikserus un citas ierīces, kas darbinātas ar
elektrību vai baterijām. EKO laukumi atrodas Alojā, Apē, Aug-
šlīgatnē, Balvos, Cēsīs, Jaunpiebalgā, Krimuldā, Limbažos,
Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē,
Strenčos, Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimnieko -
šanas centrā «Daibe».

SIA ZAAO ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmums, kas
no dro šina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrā -
di, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivi-
tātes.

Informāciju sagatavoja:
zane legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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19. februārī pulksten 14:00 Viļakā, 
laukumā pie luterāņu baznīcas,
NĀKAT LIELI, NĀKAT MAZI 

METENĪTI SAGAIDĪT!
Pēc meteņdienas un masleņicas tradīcijām dzīsim ziemu prom:
– ar tradicionālām dziesmām un rotaļām,
– ar sacensībām «Kurš ātrāk, tālāk, veiklāk....»,
– ar Lielo šļūcienu līdzpaņemtās ragavās, vannās, pannās u.c.,
– ar bluķa vilkšanu un salmu lelles dedzināšanu.

Baudīsim tradicionālo mielastu – pankūkas un karstu tēju!
sacensībās gaidām atsaucīgas ģimeņu, domubiedru, 

draugu komandas 4 cilvēku sastāvā.
Pasākumu organizē 

Viļakas kultūras nams un Pensionāru biedrība

Lai mūsu vārdi ir tik stipri, kas citus  stiprus dara;
Lai mūsu vārdi ir tik  saldi, kas sirdis apburt var.
Lai mūsu vārdi ir tik  svēti, ka garu debesīs ceļ;
Lai mūsu vārdi ir tik  dziļi, ka smeļ tos un neizsmeļ.

/Edvarts treimanis – zvārgulis/

aicinām visus bijušos bērnudārza «saulīte», bērnu -
dārza «Pasaciņa» un pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» darbiniekus uz medņevas pirmsskolas

izglītības iestādes «Pasaciņa» 20 gadu jubilejas 
svinībām š. g. 24. februārī plkst. 10:00 iestādes zālē.

lūgums paziņot par savu ierašanos līdz 16. februārim
pa tālruni 28380882 vai e-pastu: ilze-30@inbox.lv

Medņevas PII «Pasaciņa» kolektīva vārdā iestādes vadītāja
ilze Brokāne

SIA «Latvijas Mobilais Telefons»
sadarbībā ar Viļakas novada domi

organizēs mazo projektu 
konkursu Viļakas novadā

Projektu konkursā varēs piedalīties ikviens Viļakas
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija
vai juridiska persona, kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir
Viļakas novadā. 

Projekta pieteikumi būs jāiesniedz 
no 2017. gada 13. februāra līdz 2017. gada 7. martam. 

Detalizētāka informācija būs pieejama mājaslapā 
www.vilaka.lv.
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