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Plenēra mākslinieki: Aivis Pīzelis (Latvija), Andrew Smith (Lielbritānija), Jus Rizal (Indonēzija), Melanie Ludwig (Austrija),
Laila Seidel (Vācija), Beate Gjersvold (Norvēģija), kuratori Elita Teilāne un Māris Čačka, izstādes atklāšanas pasākuma

apmeklētāji dziedot tradicionālo Latvijas apsveikuma dziesmu dzimšanas dienā «Daudz baltu dieniņu..» 2019. gada 26. jūlijā atklāja
3.Starptautiskā glezniecības plenēra «Valdis Bušs 2019» laikā tapušo darbu izstādi. 

(Turpinājums 20. lpp.)

26. jūlijā Krāslavas novada Indrā viesojās Valsts
prezidents Egils Levits. Tā bija prezidenta pirmā reģio-
nālā vizīte, kurā jautājumi tika pievērsi mediju politikai
un informatīvai telpai. 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
Indras kultūras namā tikās ar Valsts prezidentu, kur notika
tikšanās ar iedzīvotājiem un pašvaldību vadītājiem.

Par tikšanos ar Valsts prezidentu stāsta Viļakas novada
domes priekšsēdētājs S. Maksimovs: «Tikšanās reizē Latvijas
Valsts Radio un Televīzijas centrs prezentēja apraides pār-
klājumu un signāla kvalitāti Latvijā un pierobežā, tieši
Latgalē. Šogad augustā Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs uzstādīs 2 torņus-Indras pagastā un Viļakas novada
Medņevas pagasta Aizpurvē. Diskusiju laikā tika parakstīts
«Vēstījums nākamajām paaudzēm»». Vēstījumu parakstīja
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, VAS «Latvijas Valsts
radio un televīzijas centra» valdes loceklis Mariss Mežgals,
Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. 

Vēstījums atradīsies kapsulā  un to iemūrēs, uzsākot
būvniecības darbus Viļakas novadā, augusta otrajā pusē.

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas
vadītāja Terēzija Babāne 

Paraksta vēstījumu nākamajām paaudzēm

Sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā atklāj trešo starptautisko 
glezniecības plenēra «Valdis Bušs 2019» izstādi
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Viļakas no vadā 2019. gada jūlijs

AKTuALITāTES VIļAKAS NoVADA DoMē

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

27. jūnijā notika Viļakas novada domes sēde, izskatīti un apstiprināti 44 lēmumi.
Viļakas novada dome nolēma: 

Lēmums Nr.207
Apstiprināt Viļakas novada bāriņtiesas pārskatu par darbu 2018. gadā. 
Ar Bāriņtiesas pārskatu par darbu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vila-

ka.lv sadaļā Pašvaldība/Bāriņtiesa

Lēmums Nr. 208  
Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 
Ar pārskatu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā ww.vilaka.lv sadaļā

Pašvaldība/Publiskais pārskats.

Lēmums Nr. 209
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – «Egļavas mežniecība» ar kadastra numuru 3878

007 0059, kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā un sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0059, platībā 0,2803 ha, un uz tās esošajām divām
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3878 007 0059 001, platībā 72,4 kvm un 3878 007 0059
002, platībā 100,8 kvm, adrese: «Egļavas mežniecība», Susāju pag., Viļakas nov., LV-
4583, pirmreizējās atklātās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli nosacīto cenu – EUR
2354,88 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit četri eiro, 88 centi) apmērā, t.sk., nekustamā
īpašuma kopējā vērtība – EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro, 00 centi) un vērtēšanas
pakalpojuma izdevumi – EUR 154,88 (viens simts piecdesmit četri eiro, 88 centi).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
Noteikt nekustamā īpašuma pirkuma norēķinu kārtību: ar tūlītēju samaksu (veicot

norēķinu pilnā apmērā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas).

Lēmums Nr. 212
Piešķirt līdzfinansējumu Viļakas novada muzejam Valsts kultūrkapitāla fonda projekta

«Arheoloģiskā izpēte Loginu senkapos» īstenošanai 10% apmērā no projekta izmaksām
jeb 350.00 EUR.

Lēmums Nr. 213
1. Piešķirt biedrībai «Upītes jauniešu folkloras kopa», reģ.nr.50008155851, līdzfi-

nansējumu EUR 1000.00 EUR apmērā, lai nodrošinātu Latgales kultūras projektu kon-
kursa projektu «Starptautiskais folkloras festivāls «Lipa kust»» īstenošanu. 

2. Piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt biedrības kontā LV58 TREL 9166 3900 0100 0.
3. Biedrībai pēc projekta īstenošanas iesniegt atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietojumu.

Lēmums Nr. 214
1. Piešķirt biedrībai «Upītes jauniešu folkloras kopa», reģ.nr.50008155851, līdzfi-

nansējumu EUR 1294.51 EUR apmērā, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla projektu
«Latvijas Nacionālā teātra, Latvijas Leļļu teātra un Dirty Deal Teatro viesizrādes Upītē
« īstenošanu. 

2. Piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt biedrības kontā LV58 TREL 9166 3900 0100 0.
3. Biedrībai pēc projekta īstenošanas iesniegt atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietojumu.

Lēmums Nr. 215
1. Piešķirt biedrībai «Žīguru vecmāmiņu klubs «Omītes»», reģ.nr.40008158377,

līdzfinansējumu EUR 97.50 EUR apmērā, lai nodrošinātu Lauku atbalsta dienesta no
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta «Tautas tērpu komplekta papil-
dināšana Žīguru folkloras ansamblim «Mežābele» īstenošanu. 

2. Piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt biedrības kontā LV20 TREL 9907 8210 0200 B.
3. Biedrībai pēc projekta īstenošanas iesniegt atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietojumu.

Lēmums Nr. 216 
1.Piešķirt  Viduču pamatskolai tvaika nosūcēja uzstādīšanai 3000.00 eiro (trīs tūkstoši

eiro 00 centi).
2. Līdzekļus piešķirt no saņemtajām dividendēm.
3. Veikt grozījumus 2019. gada 23. aprīļa Viļakas novada domes  Saistošajos notei-

kumos Nr.5/2019 «Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu».

Lēmums Nr. 217
1.Piešķirt  Viļakas bērnu un jauniešu sporta skolai  finansējumu 586.00  eiro (pieci

simti astoņdesmit seši eiro) audzēkņa *** dalībai šaušanas sacencībās «Pasaules junioru
kauss 2019» Zulā (Vācija).  

2. Līdzekļus piešķirt no «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā» ietaupītiem
līdzekļiem.

3. Veikt grozījumus 2019. gada 23. aprīļa Viļakas novada domes  Saistošajos notei-
kumos Nr.5/2019 «Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu».

Lēmums Nr. 218
1. Piešķirt Viļakas pirmsskolas izglītības iestādei grīdas betonēšanai  jaunākajā grupā

1542  EUR.
2. Līdzekļus piešķirt no «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā» ietaupītiem

līdzekļiem.
3. Veikt grozījumus 2019. gada 23. aprīļa Viļakas novada domes  Saistošajos notei-

kumos Nr.5/2019 «Par Viļakas novada pašvaldības 2019.gada budžetu».

Lēmums Nr. 219
1. Piešķirt SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība», reģ.nr.44103058086, finan-

sējumu EUR 13096 EUR apmērā veļas mājas aprīkojuma atjaunošanai.
2. Līdzekļus piešķirt no saņemtajām dividendēm.
3. Piešķirto finansējumu SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība» ieskaitīt

kontā  LV25 PARX 0004 5104 2000 3.

Lēmums Nr. 221
Apstiprināt Viduču pamatskolas  attīstības plānu 2019.–2021. gadam.

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

Paziņojums
Valsts robežsardzes Latvijas Republikas pilnvarotais robežas pārstāvis uz Latvijas

Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas Ludzā  Viļakas novada domi informē,
ka «Saskaņā ar 20l0. gada 20. decembra «Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas
pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu» un Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas 20l3. gada 6. jūnija vēstules Nr.43l3685 «Par Latvijas
un Krievijas vienošanos par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu
vienkāršošanu» nosacījumiem,  saņemtie iedzīvotāju atjaunotie pamatsaraksti noteik-
tajā kārtībā iesniegti Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī.

Krievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī A.Vladimirovs informē, ka 2019. gada 15. jūlijā
uzsāka dokumentu pieņemšanu vietējās pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai saskaņā
ar atjaunotajiem pamatsarakstiem.»

Viļakas novada dome dara zināmu, ka vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai
dokumentus pieņem Viļakas novada domē, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.
12.30 līdz 17.00 1. stāvā 109. kabinetā.

Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
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Viļakas no vadā2019. gada jūlijs

AKTuALITāTES VIļAKAS NoVADA DoMē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PAR SoCIāLAJIEM PAKALPoJuMIEM

VIļAKAS NoVADA PAŠVALDīBā
I. VISPāRīGIE JAuTāJuMI

1. Saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Viļakas novada pašvaldībā
(turpmāk – noteikumi) nosaka Viļakas novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) pie-
ejamo sociālo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, apjomu, piešķiršanas un
saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa
pakalpojumus, pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par pakalpojuma piešķir-
šanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot ģimenes (personas) dzīves kvalitāti,
iekļaušanos sabiedrībā.

3. Tiesības saņemt pakalpojumus ir ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu
deklarējušas Viļakas novadā un faktiski tajā dzīvo.

4. Pakalpojumu sniegšanu nodrošina Viļakas novada pašvaldības iestāde «Viļakas
novada Sociālais dienests» (turpmāk – Sociālais dienests).

II. PAKALPoJuMu VEIDI
5. Sociālais dienests nodrošina šādus pakalpojuma veidus:
5.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām

personām institūcijā;
5.2. īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām

personām institūcijā;
5.3. īslaicīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām institūcijā;
5.4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem insti-

tūcijā;
5.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
5.6. valsts finansētais asistenta pakalpojums; 
5.7. tehnisko palīglīdzekļu nomas pakalpojums;
5.8. aprūpe mājās pakalpojums;
5.9. sociālā darba pakalpojums.

III. SoCIāLo PAKALPoJuMu PIEPRASīŠANAS
uN SAņEMŠANAS KāRTīBA

6. Lai saņemtu noteikumu 5.punktā minētos sociālos pakalpojumus, persona (tās
likumiskais pārstāvis, pilnvarotā persona, apgādnieks) ar iesniegumu, kurā norādīta
problēma un tās vēlamais risinājums, vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot:

6.1. aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju, ja pieprasītā sociālā pakalpojuma saņem-
šanai nepieciešama personas (ģimenes) materiālā stāvokļa izvērtēšana;

6.2. dokumentu, kas apliecina personas ienākumus par pēdējiem trim mēnešiem
(izziņa no darba vietas ar norādi par pilnu vai nepilnu darba laiku);

6.3. pārskatus par visiem personas kontiem kredītiestādēs un Latvijas pasta norēķinu
sistēmā;

6.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja sociālo pakal-
pojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

6.5. noteikumos noteiktos citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma
vai sociālās palīdzības veidam.

7. Noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā noteikto dokumentu pievienošana neattiecas
uz personu, kas iesnieguma iesniegšanas dienā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir
atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.

8. Sociālais dienests atkarībā no pieprasītā pakalpojuma veida 10 (desmit) darbdienu
laikā pēc personas iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas:

8.1. novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma;
8.2. izvērtē personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli;
8.3. ja nepieciešams, veic sadzīves apstākļu apsekošanu pakalpojuma pieprasītāja

dzīvesvietā;
8.4. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojumu

veidu un apmaksas kārtību, vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo
pakalpojumu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.

9. Ja persona pieprasa sociālo pakalpojumu, kas tiek finansēts no valsts budžeta,
Sociālais dienests izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņem lēmumu
par pakalpojuma nepieciešamību un informē par to personu. Ja pieņemts lēmums par
pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību, lēmumu un personas iesniegtos dokumentus
nosūta par konkrētu sociālo pakalpojumu koordinēšanu atbildīgajai valsts institūcijai.

10. Ja pašvaldībai nav iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakal-
pojumu, tad pašvaldība slēdz līgumu ar citu sociālo pakalpojumu sniedzēju savā teritorijā
vai ar citu pašvaldību vai tās teritorijā esošu sociālo pakalpojumu sniedzēju par sociālā
pakalpojuma sniegšanu un to apmaksu.

11. Pēc tam, kad Sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par sociālā pakalpojuma
piešķiršanu, ar personu tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru sniedz pakalpojumu un
kurā tiek atrunāti līgumslēdzēju (pašvaldības, sociālā pakalpojuma saņēmēja (tās likumīgā
pārstāvja, apgādnieka) un sociālā pakalpojuma sniedzēja) tiesības un pienākumi.

IV. ILGSToŠAS SoCIāLāS APRŪPES uN SoCIāLāS REHABILITāCIJAS
PAKALPoJuMS PILNGADīGāM PERSoNāM INSTITŪCIJā

12. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (turpmāk – insti-
tūcija) pakalpojums pilngadīgām personām ir pakalpojums I un II grupas invalīdiem no
18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem un pensijas vecumu sasniegušām per-
sonām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta
deklarēta Viļakas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

13. Pašvaldības līdzfinansēto pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
13.1. personas, kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgo apgādnieku un kurām nav

citu materiālo resursu, lai norēķinātos par aprūpi institūcijā;
13.2. personas, kurām nav materiālo resursu (naudas uzkrājumus, kustamo un nekus-

tamo īpašumu), kurus realizējot vai lietojot var norēķināties par aprūpi institūcijā, un
kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par trūcīgiem un
paši objektīvu apstākļu (trūcīga, maznodrošināta persona, persona ar invaliditāti, krīzes
situācija) dēļ nespēj nodrošināt aprūpi;

13.3. personai, kurai noteikts 3. vai 4.aprūpes līmenis.
14. Lai saņemtu šo pakalpojumu, persona vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu.
15. Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē personas vajadzības

pēc pakalpojuma, pieņem lēmumu, kā arī organizē pakalpojuma saņemšanu.
16. Ja pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanas nepieciešamību, Sociālais

dienests lēmumu un nepieciešamos dokumentus nosūta atbildīgajai institūcijai, kā arī
informē Viļakas novada pašvaldības administrāciju.

V. īSLAICīGS SoCIāLāS APRŪPES uN SoCIāLāS REHABILITāCIJAS
PAKALPoJuMS PILNGADīGāM PERSoNāM INSTITŪCIJā

17. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā ir
pakalpojums personām, kurām ir funkcionāli traucējumi, kurām ir objektīvas grūtības
nodrošināt savas pamatvajadzības un iespējas uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēša-
nu.

18. Iespēju robežās nodrošināt pagaidu sociālo aprūpi personām darbspējīgā vecumā,
kuras nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām un
traumām.

19. Iestādē klienti tiek uzņemti uz noteiktu laiku (pagaidu aprūpei līdz 12 mēnešiem)
vai uz pastāvīgu laiku.

VI. īSLAICīGS SoCIāLāS REHABILITāCIJAS PAKALPoJuMS
PILNGADīGāM PERSoNāM INSTITŪCIJā

20. Īslaicīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā ir pakalpojums perso-
nām, kurām ir funkcionāli traucējumi, kurām ir objektīvas grūtības nodrošināt savas
pamatvajadzības un iespējas uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

21. Valsts finansēto pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
21.1. personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem

līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionāliem traucē-
jumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas;

21.2. politiski represētas personas;
21.3. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas AES avārijas

rezultātā cietušas personas līdz 18 gadu vecumam;
21.4. personas ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un personas ar prog-

nozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā.

VII. ILGSToŠAS SoCIāLāS APRŪPES uN SoCIāLāS REHABILITāCIJAS
PAKALPoJuMS BēRNIEM INSTITŪCIJā

22. Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
bērniem ir diennakts uzturēšanās, pamatvajadzību nodrošināšanas, audzināšanas un
izglītības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums.

23. Pakalpojums tiek sniegts, lai bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem
bērniem un bērniem invalīdiem nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un
audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

24. Pakalpojumu institūcijā piešķir, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu vai personas
iesniegumu: 

24.1. bērnam, kura vecākiem atņemtas aizgādības tiesības;
24.2. ģimenei, kurās ir bērns ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuram nepie-

ciešama pastāvīga diennakts uzraudzība un medicīniskā aprūpe; 
24.3. bērnam bārenim, kuram nav iespējams nokārtot aizbildnību.
25. Pakalpojumu bērnam institūcijā var pārtraukt, ja: 
25.1. bērns sasniedz pilngadību; 
25.2. bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna atgriešanu bioloģiskajā ģimenē; 
25.3. bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna ievietošanu ģimenē – aizbildnībā vai

adopcijā; 
25.4. bērna nāves gadījumā. 
26. Institūcijā bērns tiek uzņemts uz līgumā noteiktu laiku.

VIII. SoCIāLāS REHABILITāCIJAS PAKALPoJuMS BēRNAM, 
KuRŠ CIETIS No PRETTIESISKāM DARBīBāM

27. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga
nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas neli-
kumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu fizisko un
psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

28. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums ietver:
28.1. desmit psihologa konsultācijas dzīvesvietā;
28.2. sociālo rehabilitāciju institūcijā līdz 30 dienām.
29. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,

pamatojoties uz:
29.1. bērna likumīgā pārstāvja iesniegumu;
29.2. psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu;
30. Pakalpojumu bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, apmaksā no valsts

budžeta līdzekļiem.
31. Sociālais dienests, ja nepieciešams, organizē bērna nokļūšanu pie pakalpojuma

sniedzēja.

IX. VALSTS fINANSēTAIS ASISTENTA PAKALPoJuMS
32. Asistenta pakalpojums ir personām ar invaliditāti, lai tās saņemtu atbalstu ikdienas

aktivitātēs, veicinātu viņu neatkarību un iekļaušanos sabiedrībā.
33. Asistenta pakalpojumu piešķir personām ar I vai II grupas invaliditāti un bērniem

ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija (turpmāk – komisija) sniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepie-
ciešamību, izņemot bērniem. 

34. Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai perso-
niskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

35. Asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas Sociālais die-
nests.

36. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vēršas Sociālajā dienestā ar iesnie-
gumu.

37. Asistenta pakalpojumu Sociālais dienests piešķir normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, kā arī organizē pakalpojuma saņemšanu.
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X. TEHNISKo PALīGLīDzEKļu NoMAS PAKALPoJuMS
38. Tehniskos palīglīdzekļus ir tiesības saņemt Viļakas novadā deklarētām personām

ar ilgstošiem organisma funkciju traucējumiem, kā arī akūtu traumu gadījumā.
39. Tehniskos palīglīdzekļus var saņemt bez maksas Sociālajā dienestā saskaņā ar

tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas kārtību.

XI. APRŪPES MāJāS PAKALPoJuMS
40. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Viļakas novadā dzīves vietu dek-

larējušas personas, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus un savu personīgo aprūpi, un kurām nav apgādnieku vai tie citu objektīvu
apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, nav materiālo resursu, kurus realizējot
var nodrošināt sev aprūpi, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai
fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem
nodrošināt aprūpi.

41. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu finansē no klientu vai viņu likumīgo
apgādnieku, vai Viļakas novada domes budžeta līdzekļiem.

42. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu:
42.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kuras veselības stāvokļa vai

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

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

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

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

43.1. pirmais aprūpes līmenis ietver atbalstu 6 stundas nedēļā;
43.2. otrais aprūpes līmenis, iekļaujot pirmā aprūpes līmeņa pakalpojumus, ietver

atbalstu 8 stundas nedēļā 
43.3. trešais aprūpes līmenis, iekļaujot pirmā un otrā aprūpes līmeņa pakalpojumus,

ietver atbalstu 10 stundas nedēļā;
43.4. ceturtais aprūpes līmenis, iekļaujot pirmā, otrā un trešā aprūpes līmeņa pakal-

pojumus, ietver atbalstu 14 stundas nedēļā.
44. Divu personu, kuras dzīvo vienā dzīvoklī vai mājā, aprūpēšanai (veicot pirmā,

otrā , trešā un ceturtā līmeņa aprūpes mājās pakalpojumus)- 12 stundas nedēļā.
45. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu organizē Viļakas novada Sociālais dienests

(turpmāk – Dienests).

46. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu veic aprūpētāji.
47. Par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts līgums starp Dienestu,

aprūpētāju un aprūpējamo.

XII. SoCIāLā DARBA PAKALPoJuMS
48. Sociālā darba pakalpojums nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu ģimenēm

(personām), personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju
sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās
atstumtības un riska faktoru samazināšanu, attīstot pašas personas resursus.

49. Sociālais dienests nodrošina sociālā darba pakalpojumus:
49.1. speciālistu konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem

bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams
sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

49.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā nepieciešamos pasākumus bērna un vecāku
atkal apvienošanai;

49.3. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna
vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē;

49.4. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska grupu personām;
49.5. sociālo darbu ar atkarīgām personām;
49.6. sociālo darbu ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu vecākiem;
49.7. likumpārkāpumu profilakses darbu ar sociālā riska ģimeņu bērniem un jauniešiem.
50. Sociālais darbinieks:
50.1. palīdz ģimenei (personai) noteikt, mazināt sociālās problēmas un risināt per-

soniskās, savstarpējās attiecības;
50.2. atbalsta ģimenes (personas) attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmu-

mus un tos īstenot;
50.3. piesaista nepieciešamos resursus un organizē pakalpojumus ģimenei (personai)

sociālo problēmu risināšanai;
50.4. sniedz informāciju par pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību

starp ģimeni (personu) un pakalpojumu sniedzējiem.
51. Pakalpojums ir bez maksas.

XIII. NoSLēGuMA JAuTāJuMI
52. Sociālais dienests rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu, norādot

lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
53. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Viļakas novada domē viena mēneša laikā

no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Turpinās ceļu būvdarbi 
Šķilbēnu pagastā 

Projektā Nr. 18-07-A00702-000091 «Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagas-
ta «Plešova – Siševa» ceļa pārbūve» un Nr. 18-07-A00702-000111 «Viļakas novada
pašvaldības Šķilbēnu pagasta, Šķilbēnu ciema Dīķa ielas pārbūve» norit aktīvi
būvdarbi. SIA «Rubate» turpina būvdarbus atbilstoši plānotajam un, ja laikapstākļi
būs pateicīgi, tad darbu izpilde noslēgsies līdz 2019.gada 30.septembrim.

Pleševa-Siševa ceļam visi apjomīgākie darbi ir pabeigti, atlikuši izpildmērījumi un
zīmju uzstādīšana, savukārt Dīķa ielai pašlaik notiek sāngrāvju rakšana un caurteku
iebūve.

Aicinām Viļakas novada Šķilbēnu pagasta iedzīvotājus, kuri dzīvo un kuru īpašumā
atrodas zeme šajā ceļa posmā, būt uzmanīgiem un sekot līdzi būvdarbu laikā izvietotajām
ceļa zīmēm, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantot citus pagasta ceļus, lai apbrauktu
posmu, kurā notiek grants ceļa pārbūve. Aicinām iedzīvotājus ar jautājumiem par ceļa
pārbūvi griezties Šķilbēnu pagasta pārvaldē.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.
«Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē» –

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts: Santa Komane

Notiek aktīvi būvdarbi ceļam 
«Kozīne–Gubeņi–Repkova–Ņemecki» 

Projektā Nr.18-07-A00702-000110 «Grants seguma ceļa «Kozīne–Gubeņi–
Repkova–ņemecki» pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā» norit aktīvi būvdarbi.
2019. gada vasarā SIA «Rubate» turpina veikt grants ceļa pārbūvi saskaņā ar apstiprināto
tehnisko projektu, kura izpildi uzsāka aprīļa beigās.

Šobrīd pārbūves ceļa posmam ir veikta koku zāģēšana un celmu laušana, uzsākts
darbs pie grāvju tīrīšanas un rakšanas, gan veicot grāvju rakšanu grunti aizvedot, gan
grāvju rakšanu grunti izlīdzinot. Turpinās darbs pie caurteku uzstādīšanas, notiek zemes
klātnes uzbēruma un ierakuma būvniecība. Plānotos grants ceļa pārbūves darbus ir
plānots veikt līdz 2019. gada 30. septembrim.

Aicinām Viļakas novada Vecumu pagasta iedzīvotājus, kuri dzīvo un kuru īpašumā
atrodas zeme šajā ceļa posmā, būt uzmanīgiem un sekot līdzi būvdarbu laikā izvietotajām
ceļa zīmēm, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantot citus pagasta ceļus, lai apbrauktu
posmu, kurā notiek grants ceļa pārbūve. Aicinām iedzīvotājus ar jautājumiem par ceļa
pārbūvi griezties Vecumu pagasta pārvaldē.

Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Programmu administrē Lauku atbalsta dienests.
«Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē» – 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Vilakas novada_JULIJS_2019_avize.qxd  29.07.2019  16:06  Page 4



5

Viļakas no vadā2019. gada jūlijs

AKTuALITāTES VIļAKAS NoVADA DoMē

Viļakas novada muzejam apstiprināti
vairāki projekti

Laika posmā no 2019. gada janvāra līdz 31. maijam Viļakas novada muzejs
iesniedzis vairākus projektus, dažādos projektu konkursos, kas veicina Viļakas
novada vēstures izpēti, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizē-
šanu. No iesniegtajiem 4 projektiem, 3 ir apstiprināti.

1) Apstiprināts Valsts kultūrkapitāla mērķprogrammas Muzeju nozares attīstības
programmas projekts «Ekspozīcijas» Ed.Spravnika «Latvijas putnu olu kolekcijas»
modernizācijas dizaina izstrāde. Piešķirtais finansējums 2000 EuR. Viļakas novada
muzejs 2014.gadā saņēma dāvinājumā skaistu novadnieka Ed.Spravnika Latvijas putnu
olu kolekciju, kas tagad apskatāma Viļakas novada muzejā. Projekta mērķis ir kvalitatīva
un saturiski bagāta dizaina projekta izstrāde ekspozīcijai par Latvijas putnu olu kolekciju
un Viļakas novada dabu, kas sekmēs Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma pie-
ejamību sabiedrībai. Ekspozīcijas dizaina izstrāde sekmēs ekspozīcijas modernizēšanu.

2) Apstiprināts projekts «Viļakas pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde»
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izsludinātā projektā -Kultūras pieminekļu
izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas ietvaros. Piešķirtais finansējums
5000 EuR. Projekta ietvaros paredzēts veikt vēsturisko materiālu apkopošanu, pils
digitālā telpiskā modeļa sagatavošana uz uzmērījumu un topogrāfiskā plāna bāzes,
arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, virszemes mūra sienu dokumentēšanu,
izmantojot un papildinot esošos skenēšanas datus, kā arī teritorijas attīstības meta izga-
tavošanu. Viļakas pilsdrupas ir ļoti nozīmīgs kultūrvēsturiskais piemineklis un vēstures
avots Latvijas austrumu garīgās un materiālās kultūras izpētē.

3) Apstiprināts Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātais projektu konkurss-Kultūras
mantojumu nozarē «Arheoloģiskā izpēte Loginu senkapos». Piešķirtais finansējums
3500 EuR. Projektā paredzēts veikt arheoloģiskos izrakumus un sakopt mantraču pos-
tījumus Viļakas novada Loginu senkapos, lai iegūtu jaunus materiālus par Viļakas
novada senvēsturi kā arī līdz šim mazpētītu Latvijas aizvēstures problēmu izpētei un
interpretācijai un veicinātu novada iedzīvotāju izpratni par arheoloģiskā mantojuma
saglabāšanas nozīmību. Projekta mērķi: Paplašināt arheoloģisko avotu bāzi, iegūt
jaunus materiālus līdz šim dažādi interpretētās latgaļu apbedīšanas tradīcijas uzkalniņos
izpētei;veicināt Ziemeļaustrumlatvijas arheoloģisko pieminekļu izpēti, stiprināt novada
iedzīvotāju vidū novada identitātes apziņu un popularizēt arheoloģisko mantojumu un
veicināt izpratni par tā saglabāšanas nozīmību.

Visi apstiprinātie projekti jārealizē līdz 2019.gada beigām un 2020.gada sākumam.
Projektus 10% apmērā līdzfinansē Viļakas novada dome.

Tekstu sagatavoja: Viļakas novada muzeja direktore R. Gruševa

Apstiprina uzņēmējdarbības projektus
Viļakas novada pašvaldības kārtējā domes sēde notika 2019.gada

27. jūnijā, tika pieņemts lēmums, kuri projekti saņems Viļakas nova-
da domes konkursam par finansējuma piešķiršanu topošo, jauno un
tūrisma uzņēmēju projektiem 2019. gadā. Ar domes sēdes protokolu
var iepazīties Viļakas novada domes tīmekļa vietnē www.vilaka.lv
sadaļā Domes sēdes – protokols 27.06.2019., Nr.10, 44 &, lēmums
Nr.226.

Atbalstīja sekojošus projektus ar šādu pašvaldības finansējumu:
1) Nr. 2019-VND-1-03 «Iekārtu iegāde grāmatvedības pakalpojumu sniegša-

nai», summa 1000,00 Eur;
2) Nr. 2019-VND-1-04 «Riepu montēšanas un balansēšanas aprīkojuma iegāde»,

summa 2000,00 Eur;
3) Nr. 2019-VND-1-06 «Riepu montāžas un balansēšanas aprīkojuma iegāde»,

summa 2000,00 Eur;
4) Nr. 2019-VND-1-07 «zem zilās debesu bļodas», summa 2000,00 Eur;
5) Nr. 2019-VND-1-08 «Jauna pakalpojuma izveidošana Viļakas novada zem-

nieku saimniecībā «Jaunzemītes», summa 2000,00 Eur; 
6) Nr. 2019-VND-1-09 «Mobilie ūdensprieki», summa 1917,00 Eur. 
Trīs atbalstītie projektu realizētāji jau šobrīd ir saimnieciskās darbības veicēji, bet

trīs ir fiziskas personas, kuras reģistrēs saimniecisko darbību pirms līguma par finan-
sējuma saņemšanas ar pašvaldību. Atbalstītie projekti būs jārealizē līdz 2019. gada 
30. novembrim. 

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

Atbalstīta pastaigu takas un pontona tilta
uzstādīšana līdz Viļakas ezera salai

Lauku atbalsta dienests ir piešķīris finansējumu Viļakas novada domes iesniegtā
projekta Nr.19-07-AL19-A019.2201-000005 «Pieejamības nodrošināšana Viļakas
ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu tiltu» īstenošanai, kas tiks realizēts līdz
2021. gada 12. jūnijam. Projekta kopējās izmaksas – EUR 61954,90, t.sk., ELFLA
publiskais finansējums – EUR 27000,00. 

Viļakas ezera krastā, kas pašreiz ir grūti pieejams, aizaudzis ar krūmiem, un dažādos
laikapstākļos ar mainīgu ūdens līmeni, tiks uzstādīta koka pastaigu taka (aptuveni
350m garumā), bet pār Viļakas ezeru – pontonu tilts (aptuveni 140m garumā). Koka
laipa un pontonu tilts turpmāk savienos krastmalu ar salu vēsturiskā tilta vietā. 

Projekts ir atbalstīts biedrības «Balvu rajona partnerība» izsludinātajā atklātajā LEA-
DER projektu iesniegumu konkursā «Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam», apakšpasākumā 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju», aktivitāte 19.2.2. «Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas».

Teksts: Santa Komane

Atbalstīta Abrenes tautas tērpa izgatavošana 
jauniešu deju kolektīvam «Bitīt’ matos»

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtā projekta 
Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000006 «Abrenes etnogrāfiskā tērpu izgatavošana
Viļakas jauniešu deju kolektīvam» īstenošanu līdz 2020.gada 20.jūnijam. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas ir 6400,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums no ELFLA
ir 90% jeb 5760,00 EUR. 

Projekta ietvaros, Viļakas Kultūras nama jauniešu deju kolektīvam «Bitīt’ matos»,
tiks iegādāti 10 Abrenes tērpu komplekti – sieviešu krekli, brunči, sieviešu vestes,
meiteņu vainadziņi, vīru pusgarie mēteļi un bikses.

Projekts atbalstīts biedrības «Balvu rajona partnerība» izsludinātajā atklātajā LEADER
projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
apakšpasākumā 19.2. «Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju» aktivitātei 19.2.2. «Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas».

Teksts: Santa Komane

Plenēra «Valdis Bušs 2019» dalībniekus
apmeklē Austrijas vēstniece

Austrijas Republikas vēstniece Latvijā
Stella Avallone vizītes laikā Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrā uzzināja
par Viļakas novada domes sadarbībā ar
Daugavpils Marka Rotko mākslas centru
organizēto starptautisko glezniecības ple-
nēru «Valdis Bušs», kurā šogad piedalās
dalībniece Melanie Ludwig no Austrijas.
Vēstniece Stella Avallone nolēma tikties
ar 3. Starptautiskā glezniecība plenēra
«Valdis Bušs 2019» dalībniekiem. 

18.jūlija vakarā Austrijas Republikas
vēstniece Latvijā Stella Avallone ieradās Viļakā, kur viņai tāpat kā plenēra māksliniekiem
un ikvienam interesentam līdz 24.jūlijam ir iespējams Viļakas novada muzejā apskatīties
mākslinieka Valda Buša oriģināldarbus. Dažkārt cilvēki ierodoties uz starptautiskā glez-
niecības plenēra «Valdis Bušs» laikā tapušo darbu izstādi, jautā, kur var aplūkot māksli-
nieka Valda Buša darbus. Pateicoties mākslinieka Valda Buša dēla Ilmāra Buša iniciatīvai,
šogad ir unikāla iespēja pirms plenēra laikā tapušo darbu izstādes apskatīties Valda Buša
oriģināldarbus. 

Austrijas Republikas vēstniece Latvijā Stella Avallone bija priecīga kaut nedaudz
iepazīties ar Viļakas novada vēsturi un atzina, ka labprāt garākā vizītē ierastos nākotnē.
Vēstniece konstatēja, ka Valdis Bušs lielākoties ir gleznojis dabu, ainavu un kluso dabu.
Stella Avallone izjautāja plenēra dalībniekus, noskaidrojot kādi ir viņu pirmie iespaidi
par Latviju un ko plāno uzgleznot plenēra laikā. Plenēra dalībnieki atzina, ka jutušies ļoti
pagodināti par vēstnieces izrādīto interesi, patieso, vienkāršo un sirsnīgo attieksmi.
Vēstniece Stella Avallone diplomātiskajā dienestā strādā jau daudzus gadus, ir strādājusi
Slovākijā, Polijā, Itālijā un citās valstīs. Šobrīd patstāvīgā rezidence ir Vīnē, bet vairākas
reizes gadā uz pāris nedēļām ierodas Latvijā, lai veidotu Austrijas un Latvijas starpvalstu
sakarus. Vēstniece ieteica, ja kāds no plenēra dalībniekiem vai Viļakas novada domes
pārstāvjiem plānotu veidot diplomātisko karjeru, tad noteikti ir kaut nedaudz jāapgūst
nacionālā valoda, jo tā palīdz labāk sajust kultūru, cilvēku dzīvesveidu, tradīcijas un
palīdz nodibināt draudzīgas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem. 

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs pateicās Austrijas Republikas
vēstniecei Latvijā Stellai Avallonei par negaidīto apmeklējumu un vēlēja, lai vēstniecei
izdodas iepazīt arī Latgali, tās zilos ezerus, sakoptās saimniecības, gardos ēdienus un
viesmīlīgos cilvēkus.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne
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AKTuALITāTES VIļAKAS NoVADā 

IzSOLES SLUDINĀjUMS
Viļakas novada dome pārdod izsolē nekustamo īpašumu –

«Egļavas mežniecība» ar kadastra numuru 3878 007 0059,
kas atrodas Viļakas novada Susāju pagastā un sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 007 0059, platībā
0,2803 ha, un uz tās esošajām divām ēkām ar kadastra apzī-
mējumiem 3878 007 0059 001, platībā 72,4 kvm un 3878 007
0059 002, platībā 100,8 kvm, adrese: «Egļavas mežniecība»,
Susāju pag., Viļakas nov., LV-4583.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļakas novad domes
tīmekļvietnes www.vilaka.lv sadaļā «Izsoles»/»Nekustamā īpašuma
un kustamās mantas pārdošana» (profila adrese: http://vilaka.lv/
index. php?page=izsoles) no izsoles izsludināšanas dienas laik-
rakstā «Latvijas Vēstnesis».

Iepazīties ar informāciju par nekustama īpašuma stāvokli un
saņemt citu Viļakas novada domes rīcībā esošu informāciju par
nekustamo īpašumu, kā arī apskatīt to dabā, persona var sazinoties
ar Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļu pa tālruni:
64507216 vai 64507220 darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, piekt-
dienās – līdz plkst.14.00.

Reģistrēšanās izsolei: Viļakas novada domē (Abrenes ielā
26, Viļakā, 102.kab.) no izsoles izsludināšanas dienas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» līdz 27.08.2019., plkst. 14.00. 

Izsoles vieta un laiks: 29.08.2019., plkst. 10.00, 102. kab.,
Abrenes ielā 26, Viļakā.

Nosacītā cena: EUR 2354,88 (divi tūkstoši trīs simti piec-
desmit četri eiro, 88 centi) apmērā, t.sk., nekustamā īpašuma
kopējā vērtība – EUR 2200,00 (divi tūkstoši divi simti eiro, 0
centi) un vērtēšanas pakalpojuma izdevumi – EUR 154,88 (viens
simts piecdesmit četri eiro, 88 centi).

Izsoles solis: 5% no izsoles nosacītās cenas jeb EUR 117,74 (viens
simts septiņpadsmit eiro, 74 centi).

Nodrošinājuma apmērs: 10% apmērā no izsoles nosacītās
cenas jeb EUR 235,49 (divi simti trīsdesmit pieci euro, 49 centi).

Reģistrācijas maksa: EUR 6,05 (seši euro, 5 centi), t.sk.,
PVN 21%. 

Iemaksas kārtība:
- nodrošinājuma nauda ar norādi: «Nekustamā īpašuma –

«Egļavas mežniecība» izsoles nodrošinājuma nauda» un
- reģistrācijas maksa ar norādi: «Reģistrācijas maksa dalībai

izsolē»,
jāieskaita Viļakas novada domes, Reģ.Nr.90009115618,

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, vienā no norē-
ķinu kontiem:

- AS «SEB banka», kods: UNLALV2X, 
konta Nr.: LV60UNLA0050017178471;

- AS «Swedbank», kods: HABALV22, 
konta Nr.: LV18HABA0551034294140;

- AS «Citadele banka», kods: PARXLV22, 
konta Nr.: LV57PARX0012592900001.

Pirmpirkuma tiesības – nav.
Izsoles veids – pārdošana atklātā mutiskā pirmreizējā izsolē

ar augšupejošu soli.
Samaksas kārtība – ar tūlītēju samaksu (veicot norēķinu ne

vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas).

«Sadarbība un radošums
Manā un Tavā kopienā»

2019. gada 7. augustā (trešdiena) 
Viļakas novada domē 

Viļakā no pulksten 11.00 līdz 14.00 aicinām uz semināru
«Sadarbība un radošums  Manā un Tavā kopienā» ikvienu inte-

resentu, kuram rūp savas kopienas teritorijas attīstība
Būs iespēja satikt un iepazīt Alūksnes, Apes un Balvu novadu

nevalstisko organizāciju (NVO) darbības un sadarbības aktivitātes.   
Biedrība «Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs»

(NVO centrs) darbojas 20 gadus. 2012. gadā Alūksnes novada paš-
valdība NVO centram nodeva lietošanā divu stāvu ēku Alūksnes
pilsētas centrā, ko nosaucām par Alūksnes novada Sabiedrības cen-
tru. Šajā ēkā  darbojas vairāk kā 50 biedrības, nodibinājumi, nefor-
mālās iedzīvotāju grupas un reliģiskās organizācijas. 

Sadarbojoties kopienas NVO un aktīvajiem iedzīvotājiem, 20
gadu laikā ir iegūta pieredze dažādu finansējumu piesaistē, pielietojot
savdabīgas un radošas līdzekļu piesaistes metodes. Kā vienu no rado-
šākajiem piemēriem līdzekļu piesaistē var minēt – Erudīcijas spēli
«Prāta laboratorija», kas 4. sezonu notiek Apē, kurās regulāri piedalās
Palsmanes komanda «Nieki vien» un Smiltenes komanda «Ak, vai!».  

Būs iespēja arī praktiski darboties projektu veidošanas nodarbībā.
Ja Jums tas liekas interesanti un noderīgi, gaidīsim!

Dzintra zvejniece,  Alūksnes nevalstisko 
organizāciju atbalsta centra  valdes priekšsēdētāja

No 12. līdz 14. jūlijam Vi ļa -
kas novadā tika aizvadīts 13. zie -
meļlatgales Retro tehnikas pa -
sā kums. 

Kā stāsta pats organizators
Dzintars Dvinskis «šogad, lai būtu
nedaudz savādāk bija izvēlēta jau -
na pasākuma vieta ar plašu terito -
riju – Balkanu dabas parks. Šogad
pasākumā piedalījās ap 100 dalīb-
nieki no kuriem pirmie tālākie da -
lībnieki, kā ierasts ieradās piekt-
dienas vakarā.

Neiztika arī bez pārsteigu-
miem, kā piemēram «Rūsa vējā»
saimnieks Kaspars Romanovs uz
pasākumu atveda izrādīt savu
Mer sedess automobili – 70. gada
ražojumu! Balvu par vecāko mo -
tociklu saņēma dalībnieks no Cē -
sīm, kurš uz pasākumu savukārt
bija ieradies ar motociklu, kurš
ražots 1944. gadā. Šogad bija arī
viens dalībnieks, kas piedalījās ar
automobili VAZ no Viļakas nova-
da, savukārt dalībnieks no Rīgas
bija atraucis ar Mini-mopēdu
«Rīga». Vienīgā dalībniece sie-
viete bija no Jelgavas. 

13. jūlijā pēc reģistrēšanās pa -
sākums iesākās ar interesantu ūdens
nešanas uzdevumu uz laiku, pēc
tam, sadaloties divās grupās seko-
ja ekskursijas brauciens uz z/s Ko-
ti ņiem, Stiglavas gravu un Šķilbē -
nu ciemu. Pēc ekskursijas attiecīgi
no z/s Kotiņiem un Šķil bēniem va -
rēja sākties Ekspe dī cijas brau-
ciens. Dalībnieki paviesojās Šķilbē -
nu pareizticīgajā baznīcā. Upītē
iemēģināja prasmes lupatu deķa
aušanā, kur dažiem izrādījās liels
izaicinājums, jo parasti aušanu
uzskata par sievietes pienākumu,
bet lielākā daļa ar uzdevumu tika
veiksmīgi galā, atzīstot, ka auduši
pirmo reizi. Katra komanda ieau-
da savu pavedienu kopējā deķī,
kas pēc tam tiks uzdāvināts pasā-
kuma organizētājam. Savukārt pie
ādas meistara Andra Ločmeļa
komandas aizrāvās ar ādas pieka-
riņu izgatavošanu. Ekspedīcijas
braucienā bija sagatavoti arī 4
kontrolpunkti, kuros bez tiesne-
šiem  bija jāatrod pastkastītes ar zī -

mogu, kuras bija izvietotas dažā-
dās novada vietās – Medņevas pa -
gastā «Kvintē» (vecajā mežniecī-
bas, pasta ēkā), Ilziņos «Grīvās»,
Vecumu stacijā un Žīguru estrādē.
Vislielākās grūtības sagādāja tieši
Žīguru kontrolpunkta atrašana,
kur pastkastīte bija piestiprināta
zem tiltiņa. Dalībnieki viesojās arī
Čabatrovas ciemā, Putņu mājās,
kā arī aizraujoša tikšanās izvērtās
Mucukalnā, kur dalībniekus sa -
gaidīja trīs Nacionālie partizāni
un Viļakā, Tautas ielā 1, kur bija
ierīkots Padomju milicijas štābs,
savukārt Egļavas mežniecības
muzeja vadītājs Aldis Pušpurs
viesus sagaidīja ar cienastu, maizi
un kafiju, par ko visi bija patīkami
pārsteigti, bet lai tiktu pie cienasta
vispirms bija jāatbild uz jautāju-
miem, kas saistīti ar mežu un
mežsaimniecību un jāatpazīst
koku sugas.

Garlaicīgi noteikti nebija, kā
piemēram Adventure Club Žīguri
pārstāvis Rolands Štrelcs stāsta,
ka pasākumā piedalījās jau 6.
gadu un bija patīkami pārsteigts
par interesantajiem uzdevumiem
un braucienu uz z/s Kotiņiem, kā
arī paticis pārbrauciens no Vecu -
miem uz Žīguriem, kur nolēmuši
atšķirīgi no citiem dalībniekiem,
doties pa veco dzelzceļa līniju. 

Pēdējie dalībnieki Balkanos fi -
nišēja tikai pēc plkst. 20.00. Fini šu
sasniedza 17 komandas, jo dažas
izstājās, kas nespēja atrast objek-
tus vai neiekļāvās noteiktā laikā.
Vakara gaitā tika veikta rezultātu
apkopošana, baudītas vakariņas
un  godināti pasākuma uzvarētāji. 

Rezultāti:
1. vieta AB.LV – Aiviekste

1650 p.
2. Zemnieku apvienība – Bal -

vu novads 1550 p.
3. Spūdrati – Viļakas novads

1500 p.
4. Pārdaugava –  1490 p.
5. Lūši – Jēkabpils 1450 p.
6. JMB 1400 p.
Uz vietas par dalībniekiem rū -

pējās čaklās saimnieces, kas nodro -
šināja gan saimniecisko pusi, gan
cienasta gatavošanu dalībniekiem.
Paldies Sandrai Dvinskai, Ingrīdai
un  Rainoldai Zondakām, Mārītei
Kokorevičai. Par pasākuma iemū-
žināšanu rūpējās fotogrāfs Igors
Pličš. 

Paldies pasākuma sponsoriem,
visiem, kas atbalstīja un piedalī-
jās! Tradīcija netiks lauzta un tik-
simies nākamgad!»

Tekstu sagatavoja:
Inese Matisāne

Foto: Igors Pličs, 
Dainis Circāns

ziemeļlatgales retro rallijs
ierūcina Viļakas novadu!

2019. gada 27. jūlija vakarā
Viļakas novada muzejs ikvienu
aicināja uz izzinošu ekskursiju
pa Viļakas pilsētas ielām.  

Viļakas, kā apdzīvotas vietas
vēsture sākās daudz agrāk par
13.gs, kad šeit ieradās somugru un
latgaļu ciltis. Pagājuši vairāki gad -
simti kopš cilvēki ir apmetušies
Viļakas ezera krastā, daudz kas ir
mainījies. Beidzoties viduslaiku pos-
mam, Viļakas apkārtne nonāca Po-
lijas–Lietuvas sastāvā, sākās mui -
žu laiki, kas turpinājās līdz pat 20.gs
sākumam. Viļakā ir dzīvojušas un
līdzās pastāvējušas vairāku tautu
kultūras un reliģijas, tikušas celtas
nozīmīgas sabiedriskās un izglī-
tības iestādes, strādājušas un dzī-
vojušas izcilas personības. Viļakai
pāri gājuši dažādi kari un nemieru
vētras, kuru laikā tika bojātas vai
izpostītas Viļakas vecākās ēkās.

Viļakas novada muzejs ir ie -
stāde, kuras viens no galvenajiem
uzdevumiem  ir ne tikai vākt un
saglabāt dažādus priekšmetus, bet
arī fotogrāfijas, kurās būtu redza-
ma Viļakas pagātne. Fotogrāfijas
ir unikāls vēstures avots, kas
vizuāli mums pārada to, ko mēs
vairs mūsdienās nevaram saskatīt.

Cilvēks vienmēr ir gribējis iemū-
žināt konkrētus dzīves mirkļus un
to ko redz sev apkārt. Muzeja krā-
juma  ir daudzas unikālas bildes,
kurās redzama Viļaka, kura mūs-
dienās vairs nepastāv, jo tā ir pār-
veidota. Katrs mēs ejot pa ielu
noteikti esam bijuši aizdomāju-
šies: interesanti, kas ir atradies
tajā vecajā mājā, vai kas ir vispār
bijis šai vietā pirms 50 vai 100
gadiem? Parasti arī atbildes nav
uz šī jautājuma, jo nav materiāla
ko varētu salīdzināt.

27. jūlija vakarā bija iespēja
rast atbildes uz šiem jautājumiem,
jo ekskursijas laikā iepazināmies
ar vairāk kā 50 vecajām bildēm
no Viļakas. Salīdzinājām mūsdie-
nu un vecās Viļakas bildes. Izzi -
nošās ekskursijas laikā katram
bija iespēja piedalīties dažādās
aktivitātēs, lai labāk iepazītu Vi -
ļakas ielu un vēstures notikumus,
kā arī cilvēkus. Ekskursija sākās
no Balvu ielas un katram bija
iespēja ielūkoties tajā, ko rakstīja
laikraksti un avīzes par Viļaku
pirms 70 un 50 gadiem. Tālāk ie -
pazinām bagātīgo Tautas ielas
vēsturi un varējām risināt krust-
vārdu mīklu, kuras rezultātā uzzi-

nājām par saimnieciskām ēkām
Viļakā, kuras kādreiz ir pastāvē-
jušas. Tālākais maršruts gāja pa
Baznīcas ielu, kur pie grāfienes til -
tiņa notika aktivitāte, kuras laikā
iepazinām vēsturiskus cilvēkus,
kas kādreiz strādāja Viļakā.

Viļakas pilsēta ir bagāta ar
ielām un tālākais pasākuma mar-
šruts gāja pa Parka un Jaunatnes
ielu, kuras laikā apmeklētāji ie -
klausījās stāstā par Viļakas vidus-
laikiem un Marienhauzenas mui-
žas pirmsākumiem. Turpinājām
ce ļu pa Pils ielu. Ļoti bagātīga
vēsture ir Abrenes ielai un pilsētas
skvēram.

Kā teicis viens gudrs filozofs:
«Vēsture – mirušo, dzīvo un vēl
nedzimušo vienība». Gribas pie-
krist šim apgalvojumam, jo izejot
ekskursiju pa pilsētu, skatoties
vecās Viļakas bildes mēs pieska-
ramies mūžīgajam, salīdzinām to
ar tagadni un domājam par nākot-
ni. Varbūt daudzu vecu ēku Viļakā
vairs nav daudz, vismaz to sākot-
nējā formā, taču pēc šodienas
ekskursijas,  daudziem vecās bil-
des paliks atmiņā vēl ilgi.

Teksts Viļakas novada 
muzeja direktore R. Gruševa

Izzinoša ekskursija pa Viļakas pilsētu
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IzGLīTīBA

28.jūnijā Viļakas novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolā apliecības par profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu apgūšanu saņēma
13 absolventi 3 sporta veidos: vieglatlētikā – 9,
volejbolā – 1,  ložu šaušanā –  3.

Atklājot izlaidumu, skolas direktore Inese Pet -
rova pateicās visiem – kolektīvam, absolventiem,
vecākiem, atbalstītājiem.

Paldies vārdus absolventiem un vecākiem teica
trenere Linda Tokareva-Kušnere. 

Paralēli mācībām, katrs absolvents ir atradis
laiku, lai aktīvi sportotu, trenētos un iegūtu labus
rezultātus sacensībās. Par ko prieks gan mums –
vecākiem, gan izglītības iestādei.

Vecāku vārdā sakām lielu paldies skolas bijuša-
jam direktoram Ēvaldam Vancānam, direktorei Ine -
sei Petrovai, treneriem – Lindai Tokarevai – Kuš -
nerei, Ēvaldam Vancānam, Ervīnam Veļķerim, teh-
niskajam personālam, skolas atbalstītājiem.

Terēzija Babāne  

2018./2019. mācību gads valstī bija pasludināts
par Fizikas gadu. Tā ietvaros aktivitātes tika plānotas
arī Eiropas Sociālā fonda projektā «Atbalsts izglī-
tojamo individuālo kompetenču attīstībai» (pro-
jekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001). Līdz 2018. gada 20. no-
vembrim projekta sadarbības partneri bija aicināti
iesniegt pieteikumus papildu darbību īstenošanai
fizikas kā mācību priekšmeta apguves veicināšanai
skolās. Projekta ietvaros pašvaldībām tika piešķirts
kopējais atbalsts 300 000 EUR apmērā gan pedago-
gu un laborantu piesaistei fizikas mācību stundu
apguvei, gan jaunu ārpusstundu pasākumu īsteno-
šanai. Fizikas gads bija nozīmīga vairāku partneru
iniciatīva, kas noslēdzās mācību gada beigās, orga-
nizējot Rīgā 3.Eiropas fizikas olimpiādi.

Arī mūsu novads rakstīja projektu un pieteicās
aktivitāšu organizēšanai. Mūsu projekta pieteikums
tika atbalstīts un pasākumi  tika ieplānoti projekta
bāzes skolās – Viļakas pamatskolā un Rekavas
vidusskolā. Iesaistīties Fizikas gada aktivitātēs tika
piedāvāts arī Žīguru un Viduču pamatskolu audzēk-
ņiem. Projekta piešķirtais finansējums  tika izman-
tots «Jauno fizikas skoliņas» nodarbībām, kā arī
robotikas pulciņu organizēšanai Viļakas pamatskolā
un Rekavas vidusskolā 5.–6. klašu skolēniem.

2019. gada janvārī un martā, skolēnu brīvdienās,
lai netraucētu ikdienas mācību procesam, Viļakas
pamatskolā pulcējās ieinteresēti novada skolu sko-
lēni, lai piedalītos «Jauno fizikas skoliņas» nodar-
bībās, kuras vadīja novada skolu fizikas skolotājas

Ilze Maksimova, Svetlana Romāne un Gaļina
Stepanova. Nodarbību laikā  skolēni iepazina daudz-
veidīgas tēmas (Apgaismojums. Spoguļi. Periskopa
izveide. Skaņas ietekme un mērīšana. Svēršana bez
svariem. Sviras masas noteikšana. Bremzēšanas ceļu
ietekmējošie faktori. Vielu struktūra – no atomiem
līdz vielām. Modelēšana. Optiskā teleskopa izvei-
de.), veica dažādus eksperimentus un praktiskos dar-
bus. Savukārt 28.maijā notika mācību vizīte. Tās
laikā notika nodarbība kopā ar biedrības «Nāc un
tusē!» vadītāju Ivaru Saidi (dīdžejs Čivix), kurš
iepazīstināja ar dīdžeja amata noslēpumiem, parādīja
skaņas un gaismas aparatūru, kuru viņš lieto dažādu
pasākumu apskaņošanā un apgaismošanā.  Nodar -
bībā AS «Sadales Tīkls» Balvu Pieslēguma nodaļā
skolēni iepazina, kas ir elektrība un tās nozīme sadzī-
vē. Rekavas vidusskolā notika tikšanās ar jauno
keramiķi Lību Ločmeli. Savā prezentācijā viņa
pastāstīja par  dažādu keramikas izstrādājumu tap-
šanas procesu. Pēc tam visi varēja paši izveidot kādu
keramikas priekšmetu.

Sākot ar 2.mācību semestrī divas stundas nedēļā
Rekavas vidusskolā un Viļakas pamatskolā robotikas
pulciņu ietvaros bērni ar interesi un aizrautību strā-
dāja ar robotiem. Lai pastiprinātu interesi par robo-
tiku, marta brīvdienās tika organizēts brauciens uz
robotikas sacensībām Jaunstrūžānu pamatskolā.
Mūsu novada skolu skolēni, kas apmeklēja šo pasā-
kumu, varēja vērot sacensības vairākas disciplīnās
– LEGO Līnijsekošana un LEGO Sumo (1.–5. kl.
un 6.–12. kl.). Pateicoties darbībai robotikas pulci-
ņos, tika attīstītas abu skolu skolēnu tehniskās jaun-
rades dotības un  konstruktīvā domāšana.

Paldies labvēļiem Aldim Ločmelim un Jarosla -
vam Kozlovam par robotu-konstruktoru iegādi
Rekavas vidusskolai un Viļakas pamatskolai! 

Teksts – projekta koordinatores 
Maruta Brokāne, Anželika Ločmele.

Foto – no projekta arhīva

Viļakas novada skolu aktivitātes fizikas gada ietvaros
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Aktīvi būvdarbi Viļakas Valsts
ģimnāzijā jūnijā un jūlijā

Jūnija un jūlija mēnešos aktīvi
būvdarbus turpina Personu apvie-
nība SIA «ĢL Konsultants» un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«LVS Building» un SIA «Ozol -
mā jas» projektā Nr. 8.1.2.0/18/I/
001 «Modernizēt mācību vidi
Viļakas Valsts ģimnāzijā».

Būvdarbi noslēgumam tuvojas
Viļakas Valsts ģimnāzijas iekštel-
pām: ir veikta ventilācijas sistē-
mas iztīrīšana, ierīkota elektrības
sistēma, turpinās atbilstošo gais-
mas ķermeņu uzstādīšana skolas
telpās, noslēgumam tuvojas apku-
res sistēmas ierīkošana. Skolā ir
atgriezušās restaurētās kabinetu
durvis un ir ieliktas kabinetu dur-
vis, kas tika izgatavotas no jauna.
Turpinās sienu krāsošanu un ir
uzsākta flīžu grīdu slīpēšana. Personu apvienība SIA «ĢL
Konsultants» un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LVS Building»
veic būvdarbus atbilstoši plānotajam un plānots būvdarbus veikt
līdz 2019.gada 16.augustam.

SIA «Ozolmājas» sekmīgi turpina atjaunot ēkas fasādi, līdz ar to
skolas ēka iegūs vienotu stilu, kā arī tiks atjaunotas kāpnes un lieveņi
skolas ēkai. Ir veikta bēniņu siltināšana, demontēts vecais jumta
segums un turpinās darbs pie jaunā jumta seguma uzstādīšanas.
Būvdarbi norit pēc plāna, cerams, ka laika apstākļi ļaus paveikt plā-
noto un augustā sekmīgi noslēgt būvdarbus. Viļakas novada dome
atvainojas par sagādātājām neērtībām, bet cerams, ka pavisam drīz
jau novērtēsim būvdarbos paveikto.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

Eiroreģiona «Pleskava–Livonija» diena 2019
9. augustā Rugājos notiks Eiroreģiona «Pleskava-Livonija»

diena 2019. 
Pasākuma darba kārtībā ir kultūras kolektīvu programma: et no -

grāfisko deju, mūzikas instrumentu muzicēšanas vai dziedāšanas
u.c. meistarklases, izbraukuma koncerti Rugāju novadā, kolektīvu
mēģinājumi vakara koncertam Rugāju estrādē, pasākuma dalībnieku
gājiens cauri Rugāju ciemam uz Rugāju parku (pulcēšanas stāvlau-
kumā pie «Harmonijas» Kurmenes iela 45, Rugāji).

Koncerts Rugāju estrādē, piedalās 15 Eiroreģiona «Pleskava –
Li  vo nija» pašvaldību pašdarbības kolektīvi no Latvijas, Igaunijas
un Krievijas (Pleskavas apg.).

Savukārt eiroreģiona pašvaldību kultūras nozares speciālisti pie-
dalīsies  pieredzes apmaiņas seminārā. Tēma – pārrobežu sadarbība
kultūras kolektīvu sadraudzībai un informācijas apmaiņa par tradi-
cionālajiem kultūras notikumiem katrā pārstāvētajā pašvaldībā, kā
arī par kultūras pasākumiem, kas varētu būt saistoši arī iedzīvotājiem
no kaimiņvalstu pierobežas reģioniem. Prezentācijas/uzstāšanās/dis-
kusijas/kontaktu apmaiņa.

Pašvaldību vadītāji  Eiroreģiona dienā 2019 iepazīsies ar Rugāju
novada pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem un apmeklēs tūrisma
objektus, kā arī viesu namā «Rūkīši» tiksies ar īpašniekiem, lai pār-
runātu saimniecisko darbību.

Viļakas novadu Eiroreģiona «Pleskava – Livonija» dienā 2019 pār -
stāvēs Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs un
folkloras kopa «Egle».

Lietvedības, komunikācijas un informācijas 
nodaļas vadītāja Terēzija Babāne
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AKTuALITāTES VIļAKAS NoVADā 

Viļakas novada Sociālais dienests (turpmāk-Die-
nests) uzrunāja Viļakas novada ģimenes ar bērniem
(kopā 19 dalībnieki) piedalīties Latgales reģiona atbalsta
centra «Rasas pērles» darbinieku rīkotajā nometnē
Rugājos, viesu namā «Rūķīši», kur tās dalībniekiem
bija lieliska iespēja bezrūpīgi pavadīt laiku. Nometnē
dalībnieki pavadīja septiņas neaizmirstamas dienas -
no 9. jūlija rīta līdz 15. jūlija pēcpusdienai. Nokļūšanu
uz nometni Rugāju novadā organizēja Dienests ar pašval-
dības atbalstu, aizvedot ģimenes ar bērniem uz norises
vietu, kā arī atvedot atpakaļ, ar autobusu. Līdzekļus
dzīvošanai nometnē, sedza Latvijas Bērnu fonds.

Nometne tika organizēta bērniem kopā ar vecākiem
ar mērķi, lai veicinātu ģimenes saliedētību un kopības
sajūtu. Šī lieliskā iespēja, pabūt vecākiem kopā ar bērniem,
iespējams, kādam vecākam ļāva savas ikdienas rūpes un
darbus nolikt pie malas, un ļauties atpūtai kopā ar savām
atvasēm. 

Nometnes organizatori bija parūpējušies par to, lai tās
dalībnieku atmiņās paliktu spilgtākie brīži par kopā pava-
dīto laiku kopā ar bērniem, savukārt bērniem - vasara
atsauktu atmiņā interesantākos un azartiskos mirkļus,
kuros uzsvars likts tieši vasarai.

Ģimenes dzīvoja atsevišķi, viesu nama «Rūķīši» vies-
mīlīgajās un ērti iekārtotās telpās. Par garšīgajām maltītēm
(piecas reizes) dienas garumā rūpējās  Rugāju pašvaldības
pavārītes. 

Nometnes dienu plānojums bija piesātināts ar nodarbī-
bām, kurās neizpalika ne ekskursijas, ne radošas aktivitātes: 

• Pirmā diena – iepazīšanās, kopīga izklaide piepūša-
majās atrakcijās, kopīga nometnes karogu veidošana;

• Otrā diena – ekskursija uz Madonas karameļu dar-
bnīc; Vakars – no dabas materiāliem (pašu vāktiem pļavā)
augu gleznas un nometnes sienas dekoru veidošana;

• Trešā diena – ziepju gatavošana, sveču marmorizā-
cija, koka leļļu un grāmatzīmju izgatavošana; Mākslinieces
piedāvāto ķermeņa zīmējumu veidošana hennas tehnikā,
jeb ķermeņa apgleznošana;

• Ceturtā diena – dabas drauga Cūkmena ciemošanās,
kurš mācīja saudzēt dabu; Fizioterapeites pavadībā vin-
grinājumu apguve vecākiem un bērniem;

• Piektā diena – sportiskās aktivitātes futbola trenera
pavadībā; Ģimenes apmeklē Rugāju novada svētkus;

• Sestā diena – ģimenes prezentē savus talantus;
Rūķīšu saimnieces vadībā tiek vārīta zupa uz ugunskura;
Ģitāras spēles koncerts, ko sniedza ģitāras virtuozs no
Rugājiem; Vakara noslēgumā – diskotēka;

• Septītā diena – rīta agrumā par kaulu lokanību parū-
pējās fizioterapeite, pēc kā dalībnieki tika aicināti pie sātī-
gas pusdienu maltītes; Gatavošanās mājup.

Gribas atzīmēt, ka aiz radošo un aktīvo pasākumu
kopā būšanas, ir pamanāms apbrīnojams bērnu un vecāku
gandarījums un prieks, par kopā izdzīvoto laiku. Nometnes
dalībnieki ļāvās radošajam piedzīvojumam un ar pateicību

atzina, ka nometne bija labi organizēta – tika pārdomātas
aktivitātes un radošo darbnīcu piedāvājums dažādām mēr-
ķauditorijām.

Organizatori bija parūpējušies arī par to, lai ikvienam
dalībniekam nebūtu garlaicīgi, lai esot tur, būtu gandarī-
jums par nometnē pavadīto laiku. 

Pēdējā nometnes dienā, pirms došanās mājās, Viļakas
novada Sociālais dienests iepriecināja vienu no ģimenēm ar
negaidīto pārsteigumu – zviedru sponsoru dāvāto velosipēdu.
Izlozē piedalījās pa vienam pārstāvim no katras ģimenes.
Laimīgā loze tika meitenei no daudzbērnu ģimenes. Vin nē -
tais laimests – velosipēds, nu, ripos pa Žīguru ceļiem.

Ceļasomās dalībnieki ielika ne tikai organizatoru sarū-
pētās dāvaniņas, bet arī draudzību un mīlestību, kas mūsu
ikdienas solī ļauj mums būt patiesiem un īstiem.

Viļakas novada Sociālais  dienests sirsnīgi pateicas
Latvijas bērnu fonda atbalstītājiem, Latgales reģiona
atbalsta centra «Rasas pērles» darbiniekiem un brīv-
prātīgā darba veicējiem par neizsīkstošo enerģiju un
radošo ideju ģenerēšanas spējām nometnes laikā.
Paldies zviedru sadarbības partneriem par sagādāta-
jām dāvanām.  

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada Sociālā 
dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

Vita Prancāne
Foto: Latgales reģionālā atbalsta centra Rasas pērle

audzinātāja Līga Krauča

Sociālais dienests sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu atbalsta
vasaras nometni Viļakas novada ģimenēm ar bērniem   

Pasākumā piedalījās 6 ģimenes. Kuplo pulciņu papil-
dināja ģimeņu tuvinieki – brāļi un māsas, kas ļāva izjust
un noķert gaisā dzirksti – ģimeniska prieka, nesavtīgās
rūpes un mīlestību, vienam par otru. Ģimenes bija parū-
pējušās par našķiem un saldumiem. Pieaugušie bērni bija
izcepuši cepumus ar ko cienāja pasākuma dalībniekus. 

Klātesošie kopā ar fizioterapeiti – Santu Graudiņu –
organizēja gan iesildīšanos, gan vingrošanu aplī, kā arī
iesaistījās dažādās jautrās rotaļās. Kustību prieku izjuta
gan lielie, gan mazie, un neviens nesūdzējās, ka ir par
grūtu. Mammas sacentās veiklībā ar bērniem rotaļā
«Pirtiņa deg», bērniem jautrību sagādāja uzvaras stafetēs.
Pozitīvā enerģija un neparastā aura, ko izstaroja pasākuma
dalībnieki, piepildīja emociju kausiņus ar labām un neaiz-
mirstamām atmiņām.

Pasākumā piedalījās arī uzaicinātā – brīvprātīgā darba
veicēja no Vācijas – Maike von Hofmann. Bērni ātri
sadraudzējās ar meiteni, iesaistīja to kopīgās rotaļās un
komunikācijā, izmantojot «savas» valodas prasmes, kas
ļāva bērniem savstarpēji saprasties, dominējot smaidiem,
žestiem un sirds siltumam.

Saulīte šai dienā bija parūpējusies, lai pasākuma dalīb-
nieki justos palutināti un dāvāja tiem dāsnu siltumu.
Neatsverama dāvana, kas neko nemaksā, bet nozīmē tik
daudz, ir cilvēka rūpes par otru, nesavtīgi…

Citējot Imantu Ziedoni: «Neskriet taisni jūrā, nebrist
ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt,
palikt tuvu,» gribas atgādināt, ka viss ir tepat, blakus, tikai
mums ir jāsaredz, jāpieņem, jāizjūt. 

Viļakas novada Sociālais dienests PATEICAS visām
DI projektā iesaistītām ģimenēm par atsaucību un
saldo našķi! 

Sirsnīgs PALDIES Sanitai Graudiņai par aktivitā-
tēm, M.von Hofmann par atsaucību, Santai Komanei
par pasākuma organizāciju, Madarai Jeromānei par
viesmīlīgajām telpām, Dienesta komandai par sarūpēto
garšīgo kliņģeri!

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada Sociālā 
dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem

Vita Prancāne
Foto: Viļakas novada projektu vadītāja 

Santa Komane

Sociālais dienests organizē pēcpusdienu
Deinstitucionalizācijas (DI projekta)  dalībniekiem

Viļakas novada Sociālais dienests (turpmāk-Dienests) dienu pirms Pēterdienas – 28. jūnijā, pulcināja
Viļakas jauniešu centrā Viļakas novada ģimenes, kuras iesaistījās Deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) pro-
jektā, lai kopā atpūstos, pavadītu laiku saistošās sarunās par iegūto projekta ietvaros. 
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KuLTŪRA

Baltā IR jaunības krāsa! Par
to atkal varējām pārliecinā ties
sestdien, 13. jūlijā, kad  bal ti deko-
rētajā Borisovas Vecdār za estrā -
dē ar baltu prieku sejās Pilngadī -
bas svētkus svinēja Su sāju, Med -
ņevas, Žīguru, Vecu mu pagastu
un Viļakas pilsētas jaunieši.

Saņemot svētību savai turp -
mākajai dzīvei no priestera Gun -
tara Viļakas katoļu baznīcā, Bo -
risovā jauniešus sagaidīja ceļoju-
mu aģentūras «Turi buru» pār-
stāvji (Marita Leišavniece un Nor -
munds Orlovs), kuri pilngadnie-
kiem pirms došanās Lielās dzīves

ceļojumā palīdzēja izvēlēties nā -
kotnes profesiju, deva vērtīgus
padomus un aicināja izzināt sevi,
savas prasmes un talantus, lai sek-
mīgi atrastu īsto vietu daudzo izvē-
ļu jūklī, trāpītu pareizajai idejai
un pilnvērtīgi izmantotu iespējas.

Svētku vadītāji Marita un

Nor munds atcerējās laiku, kad
pašiem bija astoņpadsmit un rosi-
nāja arī jauniešus padomāt par
nākotni, atcerēties skaistākos sap-
ņus un vēlēties, lai tie piepildās.
Ar krāsainām lentām – nākotnes
sapņu simboliem – svinību dalīb-
nieki piepildīja Skaidrītes Veinas

darināto Sapņu ķērāju. Nu jaunie-
šu nākotnes sapņi bija atraduši
skaistas mājas!               

«Lai jūsu sapņi ir krāsaini un
piepildās!» – sveicot jauniešus,
viņiem vēlēja Viļakas novada do -
mes priekšsēdētāja vietniece Sar -
mīte Šaicāne un atgādināja par
svarīgākajām vērtībām, ko vaja-
dzētu paņemt līdzi dzīvē. 

Protams, pilngadnieki saņēma
arī dāvanas, daudz, daudz ziedu,
un tika kārtīgi izšūpoti.

Muzikālus sveicienus jaunie-
šiem veltīja TV šova «X faktors»
dalībnieks – dziedātājs Didzis Mel-
deris, bet ar deju priekšnesumiem
iepriecināja Ditas Niperes deju
studijas «Di-Dancers» meitenes.

Aģentūras vadītāji ar ganda-
rījumu atzina, ka gatavošanās bi -
jusi sekmīga un aicināja droši
doties lielajā dzīves ceļojumā,
vēlot: «Lai šī svētku diena paliek
Jūsu atmiņā kā skaists ceļa sā -
kums! Lai vienmēr gribas darīt
kaut ko jaunu! Lai piepildās sap -
ņi, kuros ielikts sirds aicinājums!
Lai visbaltākie bērzi un vismīļā-
kie cilvēki ir savā dzimtajā pusē!»

Svētku noslēgumā visi vieno-
jās kopā ar Normundu dziesmā
«Es gribu kā bērns vēl just»
(komponists Arnis Mednis).

Laimīgu un piepildītu ceļojumu
dzīvē jauniešiem vēl arī Viļakas
kultūras nama kolektīvs un pasā-
kumu organizatore Silvija Kupriša

Foto – Andris Zelčs
Pasākuma foto galeriju var

apskatīt www.vilaka.lv sadaļā
Kultūra

Sajust sevi dabā
Jūnijs – ar vasaras saulgriežiem, kad saule pakā-

pusies zenītā, kad ziedu pilnas pļavas, kad bites vāc
medu, bet čaklas sievas dabā meklē dziedinošus augus,
kas lieti noderēs tablešu vietā. Jūnijs ir ziedu mēnesis,
tāpēc 26. jūnijā uz tikšanos bibliotēkā aicinājām mež-
kopi, vides gidi, viedu stāstnieci Annu āzi, lai ieklau-
sītos viņas padomos par ārstniecības augu vākšanu,
to pielietojumu un pareizu tējas gatavošanu.

Mūsu viešņai līdzi vesela dabas aptieka – ziedi, koku
zari, žāvēti augi, arī bebru dziedzeri un čūskas āda. Anna
daudz konsultējusies ar ārstu Artūru Tereško, kurš nopietni
pievērsies fitoterapijai un viņa pagatavotās Dr.Tereško
tējas ir iecienītas un pazīstamas. Viņa norāda, ka pareizāk
lietot katra auga tēju atsevišķi, nevis to maisījumu.
Izņēmums ir Dr. Tereško tējas, kuras gatavo speciālists. 

Interesants ir fakts, ka cilvēkam palīdz tās zemes augi,
kurā viņš dzīvo. Iebraucējam ar Latvijas dabas  veltēm
jāuzmanās. Gatavojot augus žāvēšanai, tie jāsmalcina 
ar rokām, nevis jāgriež ar nazi vai šķērēm. Virszemes
augu daļas jāvāc jaunā mēnesī, saknes – vecā. Jāzina 

arī, kuri augi jāaplej ar karstu, kuri ar vārošu ūdeni. 
Anna atklāja arī daudzas citas gudrības veselības uz-

turēšanai. No rītiem nedrīkst strauji celties no gul-
tas. Nogurumu var mazināt, ejot vai rāpojot «aidinieka gaitā»
– virzot uz priekšu vienlaicīgi labo roku un labo kāju, kreiso
roku un kreiso kāju. Der zināt, ka skābie produkti palielina
agresivitāti. Karstā laikā slāpes dzesē karsts dzēriens.

Šeit ir tikai neliels ieskats interesantajā stāstījumā. To
klausījāmies gandrīz divas stundas, turpinot arī pie tējas tases.

Vasara turpinās, augu vākšanai vēl ir laiks. Paldies
Annai par atsaucību! Ņemsim vērā viņas ieteikumus, kuri
sakņojas senču gudrībā!

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto: Vilis Bukšs

Ar nākotnes sapņiem ceļasomā

Izdejots I Latgales līnijdeju
sadancis Rožupē

Saulainā vasaras pēcpusdienā Žīguru ritmikas un
līnijdeju grupa «Punktiņi» posās uz  I Latgales līnij-
deju sadanci, kas norisinājās Līvānu novada Rožupē. 

Skatītājus priecēja dejotājas ar krāšņiem tērpiem, rai-
tiem deju soļiem un neizsīkstošo enerģijas plūsmu 30 deju
garumā. Šo I  Latgales līnijdeju sadanci pasākumu vadīja

Sanita Pinepe skatītājus uzrunāja ar šādiem vārdiem: «Deja
ir grācija, emocijas, saskaņa, smaidi, attīstība, dzirksts un
burvība. Deja tā ir mīlestība. Deja – veids kā ļauties emo-
cijām, izdzīvot, piepildīt sevi un izsapņot».

Dejotājas bija pārstāvētas no dažādiem Latgales novadiem:
trīs kolektīvi «Rose river» (vad. Elita Kārkle), «Avenes»
(vad. Jolanta Ļubka-Tarasova) un «Black coffee» no Līvānu
novada, divi kolektīvi «Cherry lady» (vad. Anita Sārne) un
«Bokõnu brūklenes» (vad. Dzidra Bruzgule) no Viļānu nova-
da, divi kolektīvi «Magnolijas» (vad. Sandra Mateja) un

«Balzāms dvēselei» (vad. Aina Skoromko)  no Dagdas nova-
da, viens kolektīvs «Pirmais solis» (vad. Ruta Mika) no
Rēzeknes novada, viens kolektīvs «Saunas deju meitenes»
(vad. Monika Kivleniece) no Preiļu novada, viens kolektīvs
«Punktiņi» (vad. Laima Timmermane) no Viļakas novada.

Svētki noritēja jautrā un pozitīvā gaisotnē, jo visi smē-
lās enerģiju no katra izdejotā deju soļa.

Paldies šoferītim Atim Šimkevičam  par jauko vizināšanu.
Foto un teksts: Žīguru KN  Ritmikas un līnijdeju 

grupas «Punktiņi» vadītāja Laima Timmermane
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Daudzpusīgie 3. Starptautiskā glezniecības plenēra dalībnieki

Māksliniece, mākslas zinātniece Beate Gjersvold
dzīvo Trondheim, Norvēģijā. Beāte ir arī dalībniece
Trøndelag un Norvēģijas mākslinieku savienībās. Viņai ir
sava studija. Tā izveidota bijušajā fabrikā, telpas šajā ēkā
pašvaldība iznomā dažādiem radošo profesiju pārstāvjiem,
arī arhitektiem, fotogrāfiem, tekstu autoriem un citām fir-
mām. Šādas ēkas atrodas arī citās pilsētās Norvēģijā.
Parasti māksliniece strādā vienlaicīgi pie vairākiem dar-
biem. Strādā ar akvareļa krāsām, ūdens krāsām, patīk
gleznot ainavu pludinot krāsas, tā radot noskaņojumu,
atmosfēru un atspoguļojot sajūtas. Lielākajiem darbiem
audekla garums ir 1,20 m. Nodarbojas arī ar zīda apglez-
nošanu. Latvija māksliniecei ir kā otrās mājas, jo sadar-
bojas ar Latviju jau kopš 1998.gada. Veiksmīga sadar-
bība ir izveidojusies ar mākslinieci Anitu Melderi.
2017./2018. gada ziemā bija personālizstāde Daugavpils
Marka Rotko mākslas centrā. Organizē Marka Rotko cen-
tram sadarbību ar muzeju Trondheim. Piedalās dažādos
plenēros, simpozijos, biennāles. Ir strādājusi kā asociētā
profesore mākslas akadēmijā. 

Laila Seidel dzīvo Brēmenē, Vācijā, bet 2019.gada
augustā plāno pārcelties dzīvot uz Prāgu, Čehijā.
Māksliniece daudz ceļo un piedalās mākslas plenēros
dažādās valstīs. Viņa zina ļoti daudzu valstu interneta
adreses, kur tiek ievietota informācija par plānotajiem
mākslas plenēriem. Lailas galvenā iedvesma mākslas dar-
biem ir Austrumeiropas valstis. Beigusi mākslas akadē-
miju, ir dalībniece BBK un TetraPack mākslinieku apvie-
nībās. Gleznot viņu iedvesmo vieta, laiks un cilvēki. Patīk
spilgtas krāsas. Visas krāsas sajauc, izmantojot balto,
melno un dzelteno krāsu. Patīk strādāt lēnām, jo patīk
pašai sajaukt krāsu toņus, strādā ar eļļas un akrila krāsām.
Uzgleznotā glezna ir jāskata vairākās dimensijās. Uzsā-
kot gleznot, tiek uzņemta fotogrāfija, radīta skice, bet lie-
lāko gleznošanas darbu veic savā studijā. Patīk piedalīties
plenēros, jo tikšanās un iepazīšanās ar citiem mākslinie-
kiem iedvesmo strādāt tālāk. Patīk izgriezt arī no papīra
dažādas figūras, gleznas – tā ir Lailas relaksācija starp
gleznošanu. Jauna darba metode ir reversā stikla glezno-
šana, spēlējoties ar gaismām un radot vairākus slāņus
gleznās. Patīk piedalīties arī kopējās izstādēs ar citiem
māksliniekiem. Ir pieredze vadīt meistardarbnīcas un mācīt
gleznošanu bērniem. 

Yoes Rizal nāk no Indonēzijas, mākslinieks ceļā pava-
dīja vairāk kā 24 stundas, lai nokļūtu Rīgas lidostā, lido-
jumu uz Rīgu veica ar divām pārsēšanām. Yoes bija ļoti
motivēts piedalīties plenērā, jo šī ir viņa pirmā vizīte
Eiropā, līdz šim ir ceļojis, piedalījies plenēros un organi-
zējis solo izstādes Āzijā. Ir pabeidzis mākslas akadēmiju.
Strādā vairākos mākslas veidos: glezniecībā, keramikas
apgleznošanā un keramikas mozaīku kompozīciju veido-
šanā. Veido arī instalācijas objektus kombinējot dažādus
materiālus, izmanto papīru, kartonu, metālu un citus ele-
mentus. Šobrīd Indonēzijā mākslinieku gaida izveidotais
robots – robota instalācija, kuru ir plānots pabeigt, kad
atgriezīsies no plenēra Latvijā. Galvenā ideja darbos ir
par elli, kas ir uz zemes, nedaudz saldu un rūgtu. Glezno
bez skicēšanās un līniju iezīmēšanas. Mirklis ir ļoti svarīgs,
jo ideja pazūd ātrāk nekā mēs spējam to pilnībā realizēt.
Patīk strādāt ar spilgtām krāsām. 

Pieredzes bagāts ir arī mākslinieks Andrew Smith no
Lielbritānijas. Viņš ir beidzis mākslas skolu un koledžu.
Andrew strādā ar krāsu izpēti dažādās metodoloģijās, t.sk.
izstāžu projektos, drukāšanā, atklājot krāsas dažādu kultūru
mijiedarbībā un sadarbojoties ar starptautiskiem parteriem.
Parasti plenēri tiek organizēti 2 – 3 nedēļas, tad ir jāstrādā
intensīvā darba režīmā. Jākoncentrējas un īsā laikā jārada
mākslas darbi. Bet viņam ir bijusi iespēja piedalīties kā
māksliniekam plenērā Austrālijā, kas bija 3 mēnešus garš,
tas deva iespēju izbaudīt gleznošanas procesu. Andrew
Smits pēc augstskolas beigšanas ir strādājis kā mācībspēks
dažādās izglītības iestādēs un šobrīd ir tēlotājmākslas
nodaļas direktors universitātē. Galveno uzmanību savos
darbos viņš velta krāsai, tās mijiedarbībai ar citām krāsām
konkrētajā gleznā. Māksliniekam svarīgākais ir krāsas
kvalitātes mijiedarbība gleznā un mākslas darba struktūrā.
Glezno dimensijās, patīk radīt 3 dimensiju darbus. Strā-
dā ar akrila un eļļas krāsām. Patīk doties uz plenēriem
citās valstīs, jo tas iedvesmo mākslinieku strādāt tālāk.
Patīk iesaistīties mākslinieku grupu darbos, apgleznojot
industriālos vides objektus pilsētā, piemēram, dzelzceļa
tiltus, torņus, sētas un žogus. Pēdējais šāds kopdarbs ar
citiem māksliniekiem, apgleznojot žogu, notika pilsētā
Permā, Krievijā. 

Austriete Melanie Ludwig dzīvo un strādā Linz,
Austrijā. Ir beigusi mākslas akadēmiju Linzā un Erasmus
+ studiju stipendiju izmantojusi studijām Madridē. Jaunās
mākslinieces viens no darbības virzieniem ir gleznošana.
Patīk zīmēt cilvēku figūras, radot stāstu un mākslas darba
konceptu. Māksliniece ir pārsteigta kā no idejas zīmēša-
nas procesā pazūd dažādas izpausmes, jo domās ir tik
daudz ideju, ka tās nav iespējams tik ātri realizēt kā domā-
jam. Māksliniecei patīk pētīt cilvēka ķermeni, kādas pozas,
kā to attēlot gleznā. Melanie iedvesmo mākslas vēsturē
novērtēto meistaru darbi, pēta kādas pozās cilvēkus ir
attēlojuši viņi. Otrs mākslinieces darbības virziens ir ani-
mācijas filmu veidošana. Mākslas darbus izvēlas gleznot
dienas laikā, jo ir svarīgi redzēt kā krāsas izskatās die-
nas gaismā. Ja gleznos naktīs elektriskajā apgaismo-
jumā, tad otrā dienā pati būs pārsteigta kādas krāsas ir
izvēlētas gleznai. Animācijas filmiņas gan māksliniece
lielākoties veido vakaros un naktīs. Galvenais, lai ir plā-
notais rezultāts.  

Latvietis Aivis Pīzelis nāk no Preiļu puses. Gleznošana
ir interesējusi jau kopš bērnības, vidusskolas posmu mācī-
jies mākslas skolā Rēzeknē, augstāko izglītību – maģistra
grādu mākslā ieguvis Mākslas akadēmijā Rīgā. Kopš augs-
tskolas beigšanas turpina dzīvot, strādāt un gleznot Rīgā.
Visvairāk patīk gleznot ainavu, pārsvarā strādā ar akrila
krāsām. Portretu zīmēšana ir izaicinājums māksliniekam.
Patīk piedalīties plenēros, jo tas dod iespēju būt dabā un
gleznot dabā. Visvairāk plenēros ir piedalījies Dien-
vidlatgalē, bet labprāt piesakās un izmanto iespēju kļūt
par plenēru dalībnieku arī citur Latvijā un Eiropā. Sapņo
par savu personālizstādi Daugavpils Marka Rotko mākslas
centrā. Kopš 2009.gada katru gadu rīko vismaz vienu per-
sonālizstādi Latvijā, 2017.gadā pirmā personālizstāde
atklāta pilsētā Zarasai, Lietuvā.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Elita Teilāne un plenēra arhīvs

Triju gadu laikā starptautiskajā glezniecības plenērā «Valdis Bušs» ir piedalījušies dalībnieki jau no 15 valstīm: 2017.gadā no Latvijas, Lietuvas, Itālijas,
Spānijas, ungārijas/Rumānijas, Slovākijas, 2018.gadā no Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Polijas, ASV, Austrālijas, šogad mākslinieki ir ieradušies no

Indonēzijas, Lielbritānijas, Vācijas, Austrijas, Norvēģijas un Latvijas. 
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Starptautiskā glezniecības plenēra dalībnieki iepazīstas
ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru

Pateicoties Viļakas novada domes
sadarbībai ar Daugavpils Marka

Rotko mākslas centru, 3. Starptautiskā
glezniecības plenēra «Valdis Bušs» dalīb-
niekiem 23. jūlijā bija iespējams apmek-
lēt mākslas centru Daugavpilī.  Plenēra
dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar
pieciem, jauniem Marka Rotko oriģināl-
darbiem, kuri kopš 2019. gada 12. jūlija
ir apskatāmi apmeklētājiem. Izcilā māk-
slinieka darbi nāk no viņa mantinieku,
meitas Keitas Rotko Prizelas un dēla
Kristofera Rotko, kolekcijām. oriģinālu
ekspozīcijā var skatīt darbus, kas atspo-
guļo dažādus mākslinieka radošās attīs-
tības periodus.

Plenēra dalībnieki bija pārsteigti par
plašajām izstāžu zālēm, sakopto cietokšņa
teritoriju. Novērtēja to, cik liels darbs ir
jāiegulda, lai četras reizes gadā jeb reizi
sezonā tiktu nomainītas visas (izņemot
māksliniekam Markam Rotko veltīto izstā-
di) mākslas centra mainīgās ekspozīcijas.
Laila Seidel no Vācijas atzina, ka ļoti labi,
ka mākslas centrā tiek izstādīti dažādi māk-
slas žanri, piemēram, gleznu izstādes, fotog-
rāfiju un arī keramikas izstādes ir pieejamas
vienlaicīgi, tas dod iespēju apmeklētājiem
redzēt žanru daudzveidību. «Varbūt tikai
uz keramikas izstādi apmeklētājs nedotos,
bet ja ir iespējama daudzveidība, tad ir jāiz-
manto šāds piedāvājums,» pieejamo piedā-
vājum mākslas centrā vērtēja Laila Seidel. 

Mākslinieks Andrew Smith no Lielbritā -
 nijas bija pārsteigts, ka mākslas centrs regu-

lāri rīko glezniecības un keramikas simpo-
zijus. Arī šobrīd Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrā ir apskatāmi starptautiskā
glezniecības simpozija «Silva Linarte 2019»
un VII starptautiskā keramikas mākslas
simpozija «Ceramic Labo ratory» laikā ta -
pušie darbi. Indonēzieti Yoes Rizal visvai-
rāk šī plenēra laikā ir uzrunājuši sastaptie
cilvēki. Viņu plenēra laikā ir sagaidījuši lie -
liski cilvēki, viņš tiek viesmīlīgi uzņemts,
cilvēki velta savu laiku, stāsta par Latviju,

parāda skaistas vietas Latvijā. Yoes bija
priecīgs, ka, pusdienojot Daugavpilī, bija
iespējams vērot pilsētas panorāmu. 

Ikvienu plenēra dalībnieku ir uzrunāju -
šas šobrīd mākslas centrā esošās ekspozīci -
jas. Kādu uzrunāja brazīlieša Marko Dža -
noti gleznu izstāde «Savijušies», kādu – viena
no Lielbritānijas nozīmīgākajām māksli-
niecēm abstrakcionistēm, pazīstama ar
saviem spilgtajiem lielformāta audekliem
izstādē «Es redzu dabu kā krāsu: Džilianas

Eiresas glezniecība, 1972.–1983. g.», uzru-
nājusi arī glezniecības un fotogrāfiju izstā-
de GAISS, autore Marieta Patrīcija Līsa
no ASV un citas izstādes.

3.Starptautiskā glezniecības plenēra
«Valdis Bušs» dalībnieku sirsnīgais paldies
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra
vadītāja vietniekam Mārim Čačkam par
viesmīlīgo uzņemšanu Daugavpilī!

Teksts: Vineta Zeltkalne, 
foto: plenēra arhīvs
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JAuNIEŠu AKTuALITāTES

Brauciena mērķis bija veicināt
jauniešus izpratni, ka mācīties
iespējams arī neformālā vidē, ka
pastāv dažādi veidi kā izglītoties,
jo brauciena laikā jaunieši apguva
mācību vielu, izmantojot jauniešu
neformālās izglītības metodes.

Lai braucienam piešķirtu īpa -
šu noskaņu, tas tika organizēts
vēlākā vakara stundā kā ierasts.
Visi pulcējās pilsētas centrā plkst.
19.30, lai, braucot pretī saulrie-
tam, dotos savā misijā. Pirmais
pieturas punkts bija Stompaku
purvs, kur pa nesen izveidoto da -
bas taku uz  Stompaku kaujas pie-
miņas vietu, jaunieši devās pastai-
gā un uzmanīgi klausījās stāstīju-
mā par to, kādi vēsturiski notiku-
mi tur norisinājušies, kā tur dzī-
vojuši partizāni un kas ar vi ņiem
noticis vēlāk. Stompaku kauja bi -
ja viena no lielākajām Latvijas
pretošanās kustības kaujām starp
nacionālajiem partizāniem un če -
kas spēkiem, tāpēc tā saistāma ar
svarīgiem vēsturiskiem notiku-
miem un iekļauta vēstures mācību
vielā.

Kad purva svaigais gaiss bija
devis jaunus spēkus, varēja doties
tālāk. Laukumā pie pieturas «Vel -
na tilts» jauniešiem bija iekārtota
telts, kurā notika erudīcijas spēle
par dzirdēto purvā, kas veicināja
jauniešu komandas garu un sadar-
bošanās prasmes, kā arī uzlaboja
skolēnu savstarpējās attiecības
ārpus formālās izglītības iestā -
des. Visi dalībnieki tika sadalīti 
5 komandās un katrai komandai
bija jāatbild uz pieciem jautāju-
miem, kur katrs bija par citu tēmu.
Uzvaras laurus plūca komanda
«Viens trijos», kura ieguva pār-
steiguma balvas. Turpinājumā se -
koja kopīga maltīte un izlaides.

Austot saulei, visi kopīgi devās
mājās.

Pasākums norisinājās Eiropas
Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/
16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazinā-
šanai» (PuMPuRS) «Skolēnu

vecāku biedrības» Jauniešu ini-
ciatīvu projekta nr.1 «Kopā jaut-
rāk!» ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Elīna Sprukule 

un Madara Jeromāne
Foto no pasākuma arhīva

Jaunieši dodas «Stompaku misijā»

Jūlija sākumā Viļakas Jauniešu ini-
ciatīvu centrs pārvērtās par indiāņu
mītni «Viļciems» divdesmit pieciem bēr-
niem, kuri pavadīja radošu un rosīgu
nedēļu kopā ar Viļakas novada jaunie-
šiem un jaunatnes darbiniekiem.

Šogad simulācijas spēle «Viļciems»
norisinājās citādā gaisotnē, jo tai tika pie-
šķirta indiāņu tematika – bērni darbojās
piecās ciltīs – katrs izgatavoja indiāņa pasi,
galvas rotas, aproces un krāsoja krekliņus,
veidoja cilšu karogus, zirgus, cēla varenus
vigvamus. 

Par īpašu nodarbi izvērtās indiāņu loku
gatavošana – katram bija jāsagatavo lazdas
zars, kurš pārtapa lokā, aktivitāti atbalstīja
nometnes dalībnieka tētis un brālis, kuri
apciemoja bērnus un palīdzēja izgatavot
lokus, pamācīja kā ar tiem šaut. Tāpat bērni

veica eksperimentus, meklēja indiāņu dār-
gumus un sacentās, gūstot punktus par
komandu uzdevumiem. 

Noslēguma dienā bērni atskatījās uz
nedēļā paveikto, dalījās priekos ar vecā-
kiem, kopīgi piedalījās sportiskās aktivi-
tātēs, zīmēja hennas tetovējumus, apglez-
noja sejas gatavoja sapņu ķērājus un izbau-
dīja piepūšamo atrakciju priekus.

Simulācijas spēle norisinājās jau ceturto
gadu, kas vienmēr radījusi gandarījuma
sajūtu tās organizatoriem, jo ir prieka sagā-
dāšana citiem, bet tajā pašā laikā liela atbil-
dība un izaicinājums, jo katru gadu ir jāiz-
plāno kaut kas jauns un nebijis. 

Organiza toru komandā darbojās Vi -
ļakas Jauniešu iniciatīvu centra aktīvākie
jaunieši, kuri ar atbildības sajūtu veica
savus pienākumus, centās rast pieeju dažā-

da vecuma bērniem, rūpējās par viņu lab-
sajūtu un ieguldīja savu darbu aktivitāšu
plānošanā un īstenošanā. 

Katrs jaunietis uzņemas sev tīkamākos
pienākumus, taču izjūt arī to, ka ir jādara
arī ne tik patīkami darbiņi, reizēm grūti ir
nedēļas garumā celties agrāk un savu brīvo
laiku veltīt «Viļciema» realizēšanai, tomēr
bērnu prieks un kopīgi pārdzīvotās emoci-
jas ir tā vērtas.

Liels paldies ikvienam jaunietim un
vecākiem, kuri ieguldīja savu laiku un izdo-
mu, lai bērniem būtu lieliska nedēļa, kas
sagādājusi prieku arī pašiem organizato-
riem! Bez jums šīs aktivitātes nebūtu iespē-
jams īstenot! 

Informāciju sagatavoja jaunatnes
lietu speciāliste Madara Jeromāne

Foto no simulācijas spēles arhīva

Viļciems kļūst par indiāņu mītni

5. jūnijā projekta nr.1 «Kopā jautrāk» ietvaros jauniešiem
tika dota iespēja piedalīties Skolēnu vecāku biedrības organizētajā
izglītojošajā velobraucienā «Stompaku misija», kurā jauniešus
pavadīja biedrības valdes locekle Madara Jeromāne un Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Elīna Sprukule,
kura iejutās gida un erudīcijas spēle vadītāja lomā.

Viļakas novada bibliotēkā trīs
dienu garumā notika radošā darbnī-
ca bērniem.

Iepriekšējā gada pieredze mudināja
arī šogad organizēt aktivitātes vasaras
brīvdienās. Pagājušajā gadā bērni dari-
nāja grāmatu varoņus un dažādus sim-
bolus, kas saistās ar grāmatu lasīšanu,
bet šogad darbošanās izvēle bija pla-
šāka – varēja gatavot sapņu ķērājus,
maskas no papīra šķīvīšiem, gumijas
riņķu aproces, matu sprādzes un pie-
spraudes no filca. Dalībnieki ieguva
hennas tetovējumus, zīmēja, minēja
mīklas un spēlēja spēles. Veikli dar-
bojoties, tika iegūti priekšmeti dažādās
krāsās – gluži kā ziedu pļava vasarā.

Nodarbības vadīja Simona Zaremba un Elīna Sprukule no Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra. Aktīvi radošo darbnīcu apmeklēja 15 bērni,
5-12 gadu vecumā – no Šķilbēniem, Viļakas un Rīgas, kuri pavada
vasaras brīvdienas pie vecmāmiņām. Starplaikos rīkojām pauzes ar
fiziskām aktivitātēm, tēju, kvasu un saldumiem.  

Jautāti par dalību darbnīcā, bērni atzina, ka interesanti pavadīja
laiku un apguva jaunas prasmes. Savus darinājumus viņi varēja paņemt
sev līdzi. Veidojot priekšmetus no dažādiem materiāliem, bērni attīsta
pirkstu veiklību, iepazīst krāsu un grāmatu pasauli. Interesanta bija
iespēja satikties ar vienaudžiem no citām skolām. 

Paldies Jauniešu centra vadītājai Madarai un meitenēm par sadar-
bību! Lai jauka, krāsaina un piedzīvojumiem bagāta šī vasara!

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Rutta Jeromāne.
Foto: V. Bukšs, R. Jeromāne

Raibā vasara manos pirkstos
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KuLTŪRA

Šķilbēnu pagastā svin Pilngadības svētkus

2001. gada kopā Šķilbēnu pa -
gastā piedzima 21 jaunietis, bet
savu dalību svētkos apstiprināja
desmit jaunieši, kuri sapucējušies
un smaidīgi tika izšūpināti 18 rei-
zes un sveikti ar krāsainiem zie-
diem pašā vasaras viducī.

Pasākums tika papildināts arī
ar trīs priekšnesumiem – bērnība,
kur atspoguļojas bezrūpība, prieks,

interese un pasaules lieluma apzi-
nāšana – to izdziedāja Slišānu ģi -
menes mammas Ligitas kokles ska-
ņu pavadītas bērnu balstiņas: He-
lēna, Miķelis un Jākabs. Jaunī ba –
kad visas durvis ir vaļā, tieši  pirms
18 gadiem dzimusi dziesma «Spo -
gulīt, spogulī», kuru vokāli pasnie -
dza Agnese un uz ģitārām pavado -
šie Vilis un Kristināns. Trešais

priekšnesums – dzīve, tika apspē-
lēts ar debesu tēmu – kad nekad
nekas nav par vēlu: Jauno ģitāristu
ansamblis izpildīja «De besis
iekrita tevī».

Pasākuma vadītāji Raimonds
un Rafaela izstāstīja, ka vienam
Pilngadības svētki jāgaida vēl vis-
maz desmit gadi, bet otram tie bija
gandrīz pirms desmit gadiem, bet
sekojot Šķilbēnu pagasta, nu jau
45 gadu tradīcijai, tie nav pazu-
duši par ko ir liels prieks. Un
novēlot jauniešiem mazus un lie-
lus priekus – pār tiem nobira tūk-
stotis krāsainu taureņu. 

No sirds paldies Priesterim Fili -
pam, Karīna Romanovai un meite -
nēm par skaisto Sv. Mises dziedā -
jumu, Vilim Cibulim un jauno ģitā-
ristu ansamblim, kā arī Agnesei
Razminovičai par skaito «Spogu -
līt, spogulīt» izpildījumu, vadītā-
jiem Raimondam, Rafaelai un
pār valdes vadītājam Andrim Meža -
lam ar tehnisko komandu pasāku-
ma organizēšanā. 

Teksts, foto: K. Lapsa

Labības druvas veļ zeltainus
viļņus, vārpās šūpojot briestošos
graudus. Tuvojas kulšanas laiks.
Dzejniekiem ražas laiks sākas
septembrī – Dzejas dienās, kad
autori vētī savu radošo devumu
un ļauj priecāties vārda mākslas
cienītājiem. Lai gūtu iedvesmu
jaunām vārsmām un iepazītos ar
ziemeļu kaimiņu kultūru, «Viļa-
kas Pegaza» literāti kopā ar do-
mubiedriem 18. jūlija rītā devās
kultūrvēstures studijās uz Igauniju. 

Grupai piebiedrojās zinošais
gids no Veclaicenes Kornetiem –
Jānis Prangels. Pirmais apskates
objekts bija Sangastes pils, kura
celta 19. gs. beigās, bet mūsdienās
tur  piedāvā iespēju uzturēties un

nakšņot patiesā muižas atmosfērā,
noīrēt visu pili kāda nozīmīga pasā-
kuma organizēšanai. Apskatījām
ievērojamā Krievijas karavadoņa
Mihaela Andreasa Barklaja de Tolli
mauzoleju  Jegevestes muižā.

Vīļandē (Viljandi) mūs pārstei -
dza milzīgās 13. gs. celtā Livoni-
jas ordeņa cietokšņa pilsdrupas.
Turpinot ceļu Tartu virzienā, ap-
meklējām brīnišķīgu rožu dārzu
Peltsamā.

Tartu pilsētā uzkavējāmies il -
gāk – kā teica gids, esot tāds jē -
dziens «Tartu gars», to arī gribējām
sajust. Iegriezāmies vēsturiskajā
universitātes ēkā, kuras gaiteņi glabā
daudzu latviešu soļus. Aplūkojām
vēsturiskos objektus senajā parkā,

pastaigājāmies pa vecpilsētu, kas
ļoti atgādināja mūsu Vecrīgu gan
ar arhitektūru, gan ielu kafejnīcām
un bohēmisko noskaņu. 

Ļoti svarīgs apskates objekts
bija arī Munameģis. Baltijas aug-
stākais, leģendām apvītais kalns
atrodas 318 metru augstumā virs
jūras līmeņa. Pašreizējais skatu
tornis ir sestais pēc kārtas, uzbū-
vēts 1939. gadā, tā augstums pēc
1969. gada rekonstrukcijas ir 29,1
metrs, no kura  50 km rādiusā
paveras lielisks skats.

Lai gan bija jau samērā vēls va-
kars, tomēr nevarēja atturēties no
vēl kāda objekta apskates – glez-
nainajā Reuges senlejas ezera (Liin-
järv) krastā slejas savdabīgs skatu
tornis, kas pēc izskata atgādina
koku ar divām putnu ligzdām. Ska-
tu torņa augstums ir 30 metri, tor -
ņa augšdaļā uzstādītā «zelta ola»
tiek izgaismota dažādās krāsās.

Mājupceļā mūs pavadīja brī-
nišķīgs saulriets, sūtot atvadu
svei cienus no saulainās dienas,
kurā guvām baudījumu gan sirdij,
gan acīm, vērojot sakopto vidi pil-
sētās un privātmāju apkārtnē.

Sirsnīgi pateicamies organiza-
toriem un autobusa vadītājam!

Literātu biedrības «Viļakas
Pegazs» dalībniece

Rutta Jeromāne.
Foto: V. Bukšs

«Viļakas Pegazs» meklē iedvesmu Igaunijā

Tradicionāli Pilngadības svētki tiek iesākti ar Svēto Misi katoļu baznīcā, kur jauniešu nodomā
priesteris lūdzās kopā ar viņiem un visiem klātesošajiem – katra nodomā. Svētku mise šogad bija
īpaša ar individuālu svētību katram jaunietim no priestera filipa.  uz svinīgo daļu Kultūras centrā
«Rekova» jaunieši devās divos sarotātos «zirgos» pieceļot kājās visus ciema iedzīvotājus un pa zied-
lapiņu kaisītu ceļu pārvaldes vadītājs ieveda jauniešus zālē, kur jau gaidīja visi sanākušie radi,
draugi, lai suminātu šī gada pilngadniekus.  

Kultūras pasākumi
v 3. augustā plkst. 16.00 Viļakas Vissvētās Jēzus sirds

Romas katoļu baznīcā Koncerts «Sirds atspulgā». Pie ērģelēm
Eiženio Marija Fadžinani (Itālija).

v 3. augustā plkst. 18.00 Kupravā pie pagasta pārvaldes
«Dziesma manai paaudzei».

v 3. augustā plkst. 19.00 Viļakas estrādē Viļakas novada auto -
ru dziesmu koncerts «Mūsu dziesma». Plkst. 22.00 – zaļumballe.

v 10. augustā plkst.20.00 Žīguru estrādē Amatiermākslas
kolektīvu koncerts. Pēc koncerta Zaļumballe kopā ar grupu
«Sestdienas muzikanti».

No 22. augusta līdz 1. septembrim – Svātki Upītie.
v No 22. līdz 24. augustam – Starptautiskais folkloras deju

festivāls «Lipa kust».
v 23. augustā plkst. 14.00 Latvijas Leļļu teātris ar izrādi

«Bruņinieks, kuram sāpēja zobi» ieeja EUR 1,00. Pēc izrādes
atrakcijas un meistardarbnīcas, Styprūs skriejīns un vakarā fol-
kloras kopas «Upīte» jaunākā CD «Ryugts» prezentācija.

v 23. augustā plkst. 18.00 pie Viļakas novada bibliotēkas
«Delnās sajūtot dzīvības pulsu» – atmiņas pie ugunskura.
Baltijas ceļam – 30.

v 24. augustā plkst. 14.00 Viļakas katoļu baznīcā «Lipa
kust» dalībnieku koncerts. Vakarā lielais svētku koncerts Upītē,
pēc koncerta balle ar grupām Unknown Artist un Celinieks.

v 25. augustā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālais teātris ar
izrādi «Latvieši» ieeja – EUR 3,50.

v 1. septembrī plkst. 15.00 un plkst. 17.00 Dirty Deal
Teatro ar izrādi «Piramīda» ieeja EUR 3. Izrādē skatītāju skaits
ierobežots, tāpēc tiek rīkoti divi seansi. Uz izrādi iepriekš jāpie-
sakās pie Andra Slišāna 29621058.
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TŪRISMS

Viļakas novads piedalās Latvijas tūrisma informācijas tirgū Madonā
Šogad Madonā notika VI Lat-

vijas tūrisma informācijas tir-
gus, kurā piedalījās Tūrisma in -
formācijas centri kopā ar sava
novada mājražotājiem un amat -
niekiem no 30 Latvijas nova-
diem. Kā stāsta paši organizato -
ri, tad šāda rakstura pasākums
Madonā notika pirmo reizi, kad
pilsētas svētku ietvaros Saieta
laukuma apkārtne pārtapa par
Latvijas tūrisma pilsētiņu. 

Šogad Ziemeļlatgali uz Ma -
donu pārstāvēt devās Viļakas
novada tūrisma speciāliste kopā
ar jauno novada keramiķi Lību
Ločmeli. Dienas laikā apmeklē-
tājus iepazīstinājām, ar Ziemeļlat -
gales tūrisma aktuālajiem piedā-
vājumiem – apskates vietām, kuli-
nārajām programmām, interesan-
tām saimniecībām, naktsmītnēm,
velo maršrutiem, aktīvās atpūtas
iespējām, īpaši izceļot jaunumus
un piedāvājumus ceļotājiem vasa-
rā, kā arī apmeklētāji izrādīja inte-
resi par Lības keramiku.

Viļakas novads apmeklētājiem
piedāvāja vairākus tūrisma mate-
riālus – jauno tūrisma ceļvedi 3
valodās un tūrisma maršrutu buk-
letu «Pierobežas dārgumus iepa-
zīstot», kā arī iepazīstināja ar šā
gada lielākajiem pasākumiem

Ziemeļlatagalē un Viļakas nova-
dā. Paralēli uz skatuves norisinā-
jās kultūras programma, kuras
starplaikos notika tūrisma speciā-
listu sagatavoto jautājumu vikto-
rīna, ar sarūpētajām balvām, par
Latvijas novadu ģeogrāfiju. 

Latvijas tūrisma informācijas
sniedzējiem bija iespēja Madonā
ierasties jau 7. jūnijā, lai iepazītos
ar Madonas novada TIC un tā pie-
redzes stāstu «Tūrisms Madonas
novadā – piedāvājums, pašvaldī-
bas pārvaldība, sadarbība», lai pēc
tam kopīgi dotos iepazīt populā-
rākās Madonas novada vietas:
Madonas novada TIC / Madonas
novadpētniecības un mākslas mu -
zeju, sporta, slēpošanas un atpūtas
bāzi «Smeceres sils» – biatlona
trasi, saimniecību «Jāņkalni» –
ogu dārzs un pārstrādes cehs, Kā -
la ezers. Apmeklējām LVM Kals -
navas arborētumu, kas ir viens no
Latvijas skaistākajiem dārziem,
jūnijā slavens ar peonijām un
iepazinām kulināro programmu
Praulienā «Senie Madonas nova-
da ēdieni» – viesu māja «Apiņu
kalte». Noslēgumā apciemojām
mājas vīnu ražotni «Domu pietu-
ra»  Madonā. 

Pasākuma laikā notika izloze,
kuras rezultātā tiesības un godu

rīkot 2020. gada «Latvijas tūrisma
informācijas tirgu» ieguva Kurze -
mes tūrisma asociācija. Tas nozī-
mē, ka nākamgad dosimies uz
kādu no Kurzemes pilsētām, par
ko uzzināsim rudens pusē!

Paldies Madonas tūrisma in -
for mācijas centra kolektīvam un
tūrisma objektu saimniekiem par
sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma
apmeklētājiem par izrādīto inte-
resi apceļot Ziemeļlatgali!

Informāciju un foto sagatavoja
Viļakas novada tūrisma 

speciāliste Inese Matisāne

Poļu žurnālistu 
vizīte Latgalē

Šī gada 12. jūlijā Latgales reģionu apmeklēja
žurnālisti no Polijas – Ilona Lewandowska, kura
pārstāv dienas avīzi no Viļņas «Kurier Wileński»,
Jacek Liziniewicz – nedēļas žurnāla «Gazata
Polska» žurnālists, Beata Manińska – ziņu portāls
niezalezna.pl pārstāve un Olga Alehno, kura arī
veidos rakstu «Kurier Wileńska» avīzei, kā arī nelie-
lus ierakstus Instagram un Facebook auditorijām.

Prieks, ka šoreiz Latgales apceļošana tika sākta
tieši ar Ziemeļlatgales iepazīšanu, un pirmajā dienā
žurnālistiem bija iespēja piedalīties Daina Rakstiņa
alus brūvēšanas meistarklasē un degustēšanā, pēc
tam dodoties uz Viļakas pusi, kur žurnālistus pie
Stompaku purva sagaidīja Viļakas novada muzeja
direktore kopā ar tūrisma speciālisti. Muzeja vadītāja
Rita Gruševa iepazīstināja ar mūsu dabas un kul-
tūrvēsturisko mantojumu, Nacionālo partizānu mīt-
nēm dabas liegumā «Stompaku purvi», tikai laika
ierobežojuma dēļ diemžēl nepagūstot izstaigāt visu
taku, atstājot nelielu intrigu. Pēc pastaigas ieturējām
kopīgas pusdienas Kultūrvēsturiskajā lauku sētā
«Vēršukalns», piestājām pie Viļakas ezera, lai nobei-
gumā dotos uz mūsu Ziemeļlatgales pērli – Viļakas
katoļu baznīcu. Prāvests Guntars Skutels izrādīja
krāšņo baznīcu, noslēgumā uzvedot arī baznīcas
tornī, skaisti noslēdzot ekskursiju Viļakas pusē. 

Tālāk jau grupa aizsteidzās uz Kārsavu izzināt
šmakovkas radīšanas noslēpumus un nobaudīt vaka-
riņas pie Ainas Borsukovas «Dzīlēs», vakaru noslē-
dzot ar tauriņu vērošanu Zilupē, priekšā vēl sagaidot
divas aizraujošas notikumiem pilnas dienas Latgalē!

Poļu žurnālistu vizīte tika organizēta sadarbojo-
ties Latgales Tūrisma asociācijai, Latgales reģiona
Tūrisma centriem un Tūrisma pakalpojumu snie-
dzējiem. 

Latgales reģiona tūrisma
asociācija informē –

Tūrismam Latgalē būt!
Latgales reģions palēnām, bet neatlaidīgi top

par vienu no Latvijas Top galamērķiem, kur aiz-
raujošus piedzīvojumus atradīs gan ģimenes ar bēr-
niem, gan aktīvās atpūtas pazinēji, tāpat arī lielākas
tūristu grupas un individuālie atpūtnieki. Lai pla-
šāk popularizētu Latgali kā tūrisma galamērķi 
arī ārzemju visiem, Latgales reģiona tūrisma aso-
ciācija «Ezerzeme» regulāri plāno un organizē žur-
nālistu vizītes.

Tūrisma nozares attīstība ir atkarīga no vairā-
kiem faktoriem, viens no tiem ir arī mērķtiecīga
galamērķa virzīšana ārvalstu tirgū, kas ir neatņe-
mama sastāvdaļa nozares veiksmīgai augšupejai.
Tamdēļ Latgales reģiona tūrisma asociācija
«Ezerzeme» regulāri plāno un organizē dažādu žur-
nālistu vizītes.

Šī gada maijā Latgali apciemoja Igaunijas laik-
raksta «Postimees» žurnālists, pēcāk jūnijā ciemojās
septiņi lielākie Igaunijas tūroperatori, bet jūlija vidū
reģionu apmeklēja žurnālisti no Polijas – Ilona
Lewandowska no Viļņas «Kurier Wileński», Jacek
Liziniewicz – «Gazata Polska» žurnālists, Beata
Manińska – ziņu portāls niezalezna.pl pārstāve un
Olga Alehno, kura arī veidos rakstu «Kurier
Wileńska» avīzei, kā arī nelielus ierakstus Instagram
un Facebook auditorijām. 

Tāpat jūlijā ciemojās reklāmas uzņēmuma
tmfdialogue GmBH izpilddirektore no Vācijas, kas
nodarbojas ar globālu galamērķu satura mārketingu.
Vēl jūlija beigās reģionu apmeklēs Lietuvas laik-
raksta «Kelionės ir pramogos», visikeliai.com,
«Verslo zinios» žurnālisti un Igaunijas Radio 4 pār-
stāvji, bet augusta vidū Latgali izzinās «Nordic
magazine» žurnālisti no Nīderlandes.

Vizīšu maršruti tiek pārdomāti līdz smalkākajām
niansēm, tos pielāgojot katras mērķa grupas intere-
sēm un vajadzībām. Piemēram, Igaunijas tūropera-
toriem bija svarīgi apskatīt tos reģiona objektus,
kuri spēj uzņemt lielas tūristu grupas, sākot no 30
un vairāk cilvēkiem. 

Vizītes noslēgumā Igaunijas tūroperatora «Tal -
linn tour travel agency» pārstāve Daisy Järva iztei-
cās, ka Latgales reģionam piemīt izteikts potenciāls
kļūt par Eiropas mēroga tūrisma galamērķi un, ka
šī nozare ir attīstāma un pilnveidojama. Savukārt
žurnāliste no Polijas Olga Alehno minēja, ka Latgale
asociējas ar sirsnību un lielisku maltīti, kas viesiem
no Polijas ir svarīgi.

Pēc vizītēm žurnālisti dalās savās pārdomās un
emocijās ar lasītājiem, aicinot arī viņus doties apska-
tīt Latgales plašumus. Statistikas dati rāda, ka
pašreiz visvairāk tūristu ierodas no tuvējām kaimiņ-
valstīm Lietuvas un Igaunijas, no Vācijas, Balt -
krievijas, Krievijas un arī Polijas.

Žurnālistu vizītes tiek organizētas sadarbojoties
Latgales Tūrisma asociācijai, Latgales reģiona
Tūrisma centriem, Tūrisma pakalpojumu sniedzē-
jiem un Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūrai
(LIAA).

Informāciju sagatavoja Viļakas novada 
tūrisma speciāliste Inese Matisāne un Latgales 

reģiona Tūrisma asociācija «Ezerzeme»
Foto: Laura Stepiņa, Inese Matisāne
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TŪRISMS

Krāslavā kopumā piedalījās
vairāk nekā 30 dalībnieki.  Varēja
nogaršot pēc sentēvu metodēm
brūvētu alu un sieru, medu, jogur-
tus un mājas saldējumus, gaļas un
zivju kūpinājumus, kaņepju pro-
dukciju, gardu maizīti, svaigas
ogas un dažādas sukādes, ogu
sīrupus un tējas.

Prieks, ka Ziemeļlatgali kuplā
skaitā pasākumā pārstāvēja Viļa -
kas un Balvu novada mājražotāji
un saimniecības. 

No Viļakas no vada:
• Aija Pumpure piedāvāja mā -

jās gatavotus gardumus no dabī-
giem produktiem, gan saldskābo

maizi, dažādus pīrādziņus un
smalkmaizītes.

• Irēna Bukša bija ieradusies
ar dārzeņu sukādēm, ogu  marme -
lādēm, sīrupiem un želejām,
dabīgām augu tējām, īpaši «No -
vada garšas» tematikai saimniece
bija sagatavojusi «Viļakas novada
garšu» – rabarberu un melleņu
zefīrus ar svaigām avenēm un
mellenēm.

• z/s Kotiņi uz Krāslavu  pre-
zentēt produkciju bija ieradusies
visa saime. Bija iespēja gan no -
baudīt vārītas pērļu grūbas, pupu
kotletes, gan iegādāties saimnie-
cības labumus.

No Balvu novada piedalījās:
• Dainis Rakstiņš (IK Kol -

nasāta) – mājas alus pēc sentēvu
metodēm;

• Konstantīns un Lucija Timo -
fejevi – medus un tā izstrādāju-
mi;

• Ilze Liepiņa – svaigas liel-
logu mellenes.

Latgales novada garšas atklā-
šanā muzicēja Balvu novada Brie -
žuciema folkloras kopa «Solda-
nī» kā arī pasākuma apmeklētāji
varēja iegūt informāciju par tūris-
ma iespējām Ziemeļlatgalē!

Latgales pasākumā godā tika
celti piena produkti, tad nu visas

dienas garumā bija iespēja ne vien
degustēt un iegādāties daudzvei-
dīgo Latgales saimnieku produk-
ciju, bet arī redzēt šefpavāru Māra
Astiča un Haralda Sauša ēdiena
gatavošanas paraugdemonstrēju-
mus. Pasākuma apmeklētājiem bi -
ja iespēja izglītoties četrās meis-
tarklasēs: siera un dažādu veselīgu
smūtiju pagatavošanā, sviesta kul-
šana koka kublā, Krāslavas biroja
lauku attīstības konsultanta Artūra
Pavļukēviča vadībā, Andrupenes
lauku sēta atklāja kā gatavot latga -
ļu asuškas. Mazo pa vāru skolā bēr -
ni gatavoja veselīgas tostermaizes,
bet pavārzeļļi sacentās par gardā-

kajām un veselīgākajām ģimenes
pusdienām, kurās tika izmantoti
produkti arī no z/s Kotiņi, kā arī
varēja iepazīt ES Kulinārā man-
tojuma tīkla da lībnieku piedāvā-
jumu no Balt krievijas.

Pasākuma noslēgumā tika pa -
ziņoti «Tautas garša» uzvarētāj
dažādās kategorijās:

• Piena produkti – Atis Stapkē-
vičs no piemājas saimniecība
«Ozolāji», Ilūkstes novada, LPKS
«Viļāni» no Viļānu novada un z/s
«Pumpuri» no Riebiņu novada.

• Miltu izstrādājumi – z/s
«Kotiņi» no Viļakas novada;

• Gaļas un zivju produkti, me -
dus – biedrība «Latgolys golds»
no Rēzeknes novada;

•  Augu izcelsmes produkti (tai
skaitā augļu un dārzeņu produkti,
tējas, garšvielas) – Andris Višņev-
skis «Obeliskfarm» no Viļānu
novada;

• Alkoholiskie dzērieni – IK
«Kolnasāta» no Balvu novada.

Uzņēmēji varēja iegūt jaunus
iespaidus un pieredzi, nodibināt
jaunus sadarbības kontaktus, kā
arī iegūt pārliecību par piedalīša-
nos dažādos pasākumos ārpus
sava novada!

Pasākums «Novada garša»
šogad viesojās arī Valmierā, Sigul -
dā, pie Nabas ezera Kuldīgas pusē
un Ribbes dzirnavās Ceraukstes
pagastā. Pēc Latgales pasākuma
visi mazie ražotāji un mājražotāji,
kurus par labākajiem atzinuši pa -
sākumu apmeklētāji katrā novadā,
27.– 28. septembrī dosies uz Rī -
gu, lai piedalītos noslēguma pasā-
kumā Hanzas peronā. 

Paldies SIA LLKC Balvu kon -
sultāciju birojam par Ziemeļ lat -
gales pārstāvniecības organizēša-
nu un paldies uzņēmējiem par savu
novadu prezentēšanu Krāslavā. 

Informāciju sagatavoja 
un foto: Viļakas novada

tūrisma speciāliste
Inese Matisāne

Tiek aizvadīts
pirmais pasākums
«Nogaršo 

Latviju 
Latgalē!»

20. jūlijā Krāslavas pils kompleksā ar izpārdotu produkciju,
gardām meistarklasēm, dažādām izklaidēm un iespaidīgu
apmeklētāju skaitu, vairāk nekā 2000 cilvēku,  tika  aizvadīts
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīko-
tais «Novada Garšas» noslēdzošais reģionālais pasākums
«Nogaršo Latviju Latgalē!» Trīs gadus Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs (LLKC) pulcēja Latvijas vietējās
produkcijas ražotājus vienuviet – Baltijas lielākajā pārtikas
izstādē «Riga food», bet šogad tika izdomāts mainīt pasākuma
formātu un LLKC izvēlējās drosmīgu soli veidot paši savus
svētkus. Ar devīzi – Atnāc. Atklāj. Iemīli! «Novada garša
Latvija» aizsākot tradīciju ar tālejošu mērķi, – atrast un iepa-
zīstināt kā Latvijas iedzīvotājus, tā viesus ar gada labākajiem
vietējās produkcijas ražotājiem, mājražotājiem un ēdienu gata-
votājiem, liekot uzsvaru uz vietējo, lai parādītu un pierādītu
cik mēs esam mūsdienīgi un dažādi un  ka labākais nav tikai
galvaspilsētās un novadu centros. 
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BRīVPRāTīGAIS DARBS / PāRDoMāM

2018. gada 4. augustā  Latvi -
jā ieradās divi jaunieši no Vāci -
jas un Gruzijas, lai veiktu brīv-
prātīgo darbu Viļakas un Balvu
novados Eiropas brīvprātīgā dar -
ba projektā Nr. 2018-1-LV02-
KA125-002091 «Share the oppor-
tunities!». Aprīlī atvadījāmies no
gruzīna Beka, kas noslēdza pro-
jektu un devās mājup, savukārt
Maike devās uz Vāciju 5. jūlijā,
ar ko noslēdzām šī projekta ak -
tivitātes. Par savu pieredzi un
emocijām Maike stāsta:

«Mans vārds ir Maike, esmu
18 gadus veca un pēdējos 11 mē -
nešus es pavadīju strādājot Balvu
un Viļakas novadu jauniešu centros.

Kad es ierados 2018. gada
augustā, pirmais no jautājums, ko
visi man uzdeva bija «kāpēc tu at -
brauci tieši uz šo vietu?». Pat ta -
gad, pavadot visu šo laiku Latvijā,
man ir grūti atbildēt uz šo jautā-
jumu. Pieļauju, ka tā bija mikstū-
ra- interese projektā, darbs jau-
niešu centros, un vēlme pieredzēt
kaut ko pilnīgi savādāku valstī,
kas bija sveša un nezināma man.

Un tiešām – es pieredzēju kaut
ko pavisam savādāku un varēju
mācīties daudz par šo unikālo val-

sti. Ne vienu reizi, pat ne aukstā-
kajās Latvijas ziemās, es nenožē-
loju, ka atbraucu uz šejieni.

Mans projekts saucās «Share
the opportunities» jeb «Dalīties
ar iespējām» un pamatā tas foku-
sējās uz neformālās mācīšanās
pieredzi un metodēm darbā ar
bērniem un jauniešiem. Tas nozī-
mē, ka es organizēju un piedalījos
dažāda veida pasākumos un akti-
vitātēs, iekļaujot rokdarbus, dar-
bnīcas, spēles, prezentācijas, kul-
tūru vakarus, kā kvalitatīva laika
pavadīšana ar vietējiem jaunie-
šiem. Lielāko daļu laika Viļakas
novadā es pavadīju Semenovas
jauniešu centrā «Sauleszieds»,
kur ik nedēļu vadīju radošās dar-
bnīcas bērniem. Devos arī uz sko-
lām, Viļakas Valsts ģimnāziju un
Rekavas vidusskolu, apmeklējot
vācu un angļu valodas stundas,
kā arī organizējot tikšanās reizes
ar jauniešiem, kas rosināja tos
runāt svešvalodās.

Nedēļas nogalēs un brīvajās
dienās, es centos ceļot cik vien
iespējams – paspēju apmeklēt
Lietuvu, Igauniju un Krieviju, kā
arī vairāk kā 25 Latvijas pilsētas!
Man būt kustībā un būt aktīvai

bija ļoti svarīgi. Īpaši pirmajos
mēnešos, jutu vajadzību aizbēgt
uz Rīgu cik vien bieži iespējams,
jo priekš manis dzīve laukos bija
kaut kas jauns. Jo ilgāk paliku
Latvijā, jo vairāk jutu, ka mana
mājvieta ir Balvi un Viļaka, iemā-
cījos vairāk novērtēt to, cik patiesi
un draudzīgi ir cilvēki lauku teri-
torijā, kas lika man skumt, kad
biju prom no šīm vietām, pat tad,
kad biju Vācijā, ciemos pie savas
ģimenes uz Ziemassvētkiem.
Atrast vietu, tik tālu no mājām,
kas liek justies tev piederīgam,
bija kaut kas ļoti īpašs man, kā
arī vienmēr būšu pateicīga par to,
cik visi bija uzņemoši.

Man bija iespēja daudz mācī-
ties par jaunatnes darbu un to, kā
tas strādā Latvijā. Strādājot un
iepazīstot dažādus cilvēkus, mācī-
jos par sevi un to, kā tikt galā ar
kultūru atšķirībām un pārpratu-
miem. Vēl jo vairāk, tas deva man
iespēju augt kā personai un kļūt
daudz pašpārliecinātākai un
atvērtākai sarunās ar jauniem cil-
vēkiem.

Iemācījos ļoti daudz par
Latviju, par kultūru, tradīcijām
un nedaudz arī apguvu valodu.
Iemīlējos Latvijas dabā, zilajos
ezeros un  zaļajos mežos, kā arī
ziedošajās pļavās, kas padarīja
pavasari un vasaru tik ļoti skaistu.
Izmēģinot jaunas lietas, bija inte-
resanti izjust Latvijas kultūru–
tautas dejas un tradicionālo ēdie-
nu pagatavošanu. Manas mīļākās
atmiņas ir no Saulgriežu svinēša-
nas, tas bija kaut kas svešs un
jauns priekš manis. Biju fascinēta
par tradīcijām un sajūtām, ko
svētku svinēšana radīja kopumā.

Noslēgumā, gribu teikt PAL-
DIES! Paldies visiem cilvēkiem,
kas laiku Latvijā padarīja tik ļoti
izbaudāmu, jautru un neaizmir-
stamu. Es nekad neaizmirsīšu to,
cik lieliska ir šī valsts. 

Esmu pārliecināta, ka atgrie-
zīšos uz Latviju, lai apmeklētu
savas otrās mājas – jo ātrāk, jo
labāk!

Sveicieni no Vācijas!»
Tekstu sagatavoja:

Maike von Hofmann
Tekstu tulkoja: Santa Komane

Kāpēc Tu atbrauci tieši uz šo vietu? Mūsu dzīves ceļi…
Pazemības ceļš... Lūgties, atteik-

ties, upurēties, nerunāt vienam par
otru ļaunu, nedomāt par otru ļaunu.
Sekot svētīgajam padomam «nedari
otram to, ko nevēlies, lai dara tev».
Kā nākamais solis seko «dari otram
to, ko vēlies, lai dara tev. Es domāšu,
ka ir labi. Es novērtēšu, ka ir labi. Es
pateikšu, ka ir labi. Ja es nespēju atzīt
vainu sevī, nevajag meklēt to savā
brālī. Ikvienam cilvēkam būtu jāuz-
dod jautājums: «Kā ir ar mani?» Jā,
kā ir ar mani? Bet pirms spontāni
atbildu: «Ai, slikti, slikti ir», es ieko-
dīšu mēlē un teikšu – mans Dievs, ja
vien Tu esi ar mani, viss ir labi. Man
ir spēks uzveikt ļauno. Pats Dievs
cīnās par labo manī. Kristietim ir
jātiecas pēc miera arī tad, ja viņš ir
pārestības upuris, pat tad, ja tiek apvainots netaisnīgi.

Iemantojot žēlsirdību, sarežģītākie jautājumi top vienkāršākie.
Žēlsirdīga sirds atgādina, ka arī ciešanās un pārbaudījumos ir jātic
mīlestībai, cerībai un gaismai. Jātic, ka Dievs, kas ir Mīlestība, teiks
pēdējo glābšanas vārdu, tāpat kā Viņš teica pirmo Vārdu – to, kas ra -
dīja visu no nekā.

Mēs varam būt lepni par mūsu zemes baznīcām. Tās visas ir celtas
Dieva godam un arī šodien kalpo cildenajam uzdevumam. Mums kat-
ram noteikti ir kāda «sava», īpaši mīļa baznīca. Iespējams kādam tā ir
bērnu dienu baznīca, kur viņš ir kristīts vai arī pirmoreiz pieņēmis
svēto Komūniju. Varbūt tā ir baznīca, ar kuru mums saistās kāds īpašs
garīgs piedzīvojums. Rūpēsimies par savām baznīcām, kopsim, jo
baznīca ir mūsu garīgais patvērums, vieta, kur saņemt Kristus mīlestību
Euharistijā, vieta, kur satikt savus ticības brāļus un māsas.

Baznīcā mēs izjūtam, cik nepieciešama mīlestība cilvēkos. Šodien,
kad par daudz cietsirdības un grūtsirdības, Jēzu, rādi mums savu Sirdi,
kas ir žēlsirdīga. Jēzu parādi mums savu mīlestības pilno Sirdi šodien,
kad ļoti trūkst sirsnības. Rādi savu Sirdi, kas saka: Mana nasta ir
viegla, mana nasta nenospiež, tā ir spārni, kas paceļ patiesajā augstumā,
patiesajā brīvībā, patiesības pilnībā. Rādi savu Sirdi, kas pamana vis-
mazāko knisli zālē, kas pamana visus mazos šaubu un baiļu knišļus
manī un saka: nevajag. Nebīsties Mīlestībai atbildēt.

Dievnama durvis viesmīlīgi veras katra cilvēka priekšā.  Ienāc
noslēpumainajā pustumsā, ienāc apslēptajos čukstos. Ienāc! Lai paliek
aiz tevis dzeltenā saule un krāsainā pasaule. Jo kā lai baznīcas durvīm
paiet garām.

Baznīcā cilvēks saņem atbildes uz daudziem jautājumiem. Esot
baznīcā, cilvēkam kļūst vieglāk. Krusts tur augšā tornī, par zīmi
Kungam, kura ir šis nams. Sarkanā gaismiņa priekšā pie altāra par
zīmi, ka Kunga klātbūtne ir vēl reālāka nekā tur ārā, kaut arī tur viss
ir Dieva piepildīts.

Mēs nezinām, cik mūsu kūtrās sirdis spēs saņemt. Mēs nezinām
cik spēsim atlikt malā savas šaubas, savas trauslās ticības mazumu,
lai ļautu notikt Dieva lielajiem darbiem.

Debesu valstība ir pielīdzināma saules un miera pielietai vasarai,
kad viss ir tik pilnasinīgi laimīgs. Saule un mākoņi, ūdens un zeme,
visa dzīvā radība – tai skaitā daudzi, daudzi mazie putni, kas spurdz
debesīs un māca, ka arī mēs ar savu lūgšanu un savu sirdi jau tagad
drīkstam «iespurgt» starp Debesu svētajiem, lai slavētu savu Radītāju.

Tuvojas augusta mēnesis, kad mūsu laukos un tīrumos nobriest
zemes un cilvēku darba augļi. Šis mēnesis īpaši ir saistīts ar Jaunavas
Marijas Debesīs Uzņemšanas svētkiem. 

Ceļi kā tīkls sazarojas cauri visai Latvijai. Ir tik dažādi mērķi,
kurus izvēlamies, lai ietu pa šiem ceļiem. Tik dažādi virzieni, tik
dažādi soļi, tik dažādi ritmi…Mēs pastāvīgi esam ceļā. Nemitīgi ejam
uz priekšu. Uz kurieni? Kāds ir mana ceļa mērķis? Kāds ir tavējais?
Kur mēs gribam nonākt? Plašumu plašumi mūsu priekšā. 

Esot svētceļojumā, Tu jūti kā zemes siltums kāpj augšup tieši uz
sirdi. Jūti, ka «ledus» kūst, kā pazūd smagums. Aiz muguras palikušas
daudzas lietas. Esot uz šī baltā ceļa, saproti, ka patiesībā vajag tik maz.
Vajadzīgs tikai ceļš un mērķis, uz kurieni iet. Mērķis pie kā iet, Viņš,
kurš Tevi aicina – Dievs. Tu dziedi, Tu slavē, klausies vējā un apkārtējo
soļu ritmā. Tu lūdz par sevi, par savu zemi. Tu lūdz par tiem, kurus
mīli un par tiem, kurus neproti mīlēt. Un caur šo lūgšanu tik daudzus
Tu vari savā svētceļojumā paņemt līdzi. Ej pats un ved sev līdzi ci-
tus – tuvāk Dievmātes maigajam skatienam, tuvāk Viņas Mātes mīles-
tībai, tuvāk Kristus tronim, tuvāk vēl neizlūgtajām žēlastībām.

Ieklausies, ko gaida Tava sirds. Ieklausies sevī, pēc kā Tu ilgojies.
Ejot ceļā, ir vieglāk sadzirdēt, ko dziļi Tavā sirdī runā Dievs.

Augusta dienās ceļi satiekas Aglonā. Tie satiekas zvanu skaņās.
Noslēdzot svētceļojumu, prieks pašam par pārvarētajām grūtībām.
Ienākot caur lielajiem, baltajiem vārtiem, Dievmāte, Brīnumdarītāja,
jau mūsu lūgumu nodomus ir dzirdējusi. Pārkāpjot pār Aglonas bazi-
likas slieksnim, neviena ticīga sirds nevar palikt vienaldzīga, jo šeit
mūs sagaida Kristus Mātes mīlestība. Nav otras tādas vietas Latvijā,
kur tik daudzi cilvēki lūgušies un tik daudz saņēmuši no Dieva.

Dievmāmiņ, svētī mūsu cilvēku sirdis, svētī mūsu cilvēku ilgas,
svētī mūsu cilvēku ceļu pie dievišķā svētuma. Svētceļojumā mēs
nesam savas ģimenes, tuvinieku, draudzes vajadzības un ne tikai…
Svētī mūs!

Biruta Bukovska
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SPoR TA AK TI VI Tā TES No VA Dā 

No 5. līdz 7. jūlijam Viļakas
novada pašvaldība  piedalījās
VIII Latvijas Jaunatnes olim-
piādē, kas norisinājās Jelgavā
un Dobelē. olimpiādē piedalījās
77 pašvaldības un aptuveni
2800 izglītojamie.

Viļakas novada Bērnu un jau-
natnes sporta skolas izglītojamie
pārstāvēja divus sporta veidus:
ložu šaušanu un pludmales volej-
bolu. Pirmajā sacensību dienā
vingrinājumā PŠ – MIX finālā 
1. vietu ieguva Viļakas novada
komanda – Samanta Jugane un
Didzis Aleksāns, 5. vietu – Diāna
Dupuže un Arvis Pužulis.

Ari sacensību otrā diena vai-
nagojās ar panākumiem, jo vingri -
nājumā PŠ – 60 vīriešiem 3. vietu
izcīnīja Didzis Aleksāns. Šajā
pašā vingrinājumā 4. vietu iegu-
va Arvis Pužulis. Vingrinājumā
MŠ – 3x20 sievietēm finālā 
4. vietu ieguva Samanta Jugane,
bet 5. vietu – Diāna Dupuže.

Neparasti veiksmīga izrādījās
ari trešā sacensību diena ložu

šāvējiem. Vingrinājumā MŠ –
3x20 vīriešiem finālā 1. vietu ie -
guva Didzis Aleksāns. Šajā pašā
vingrinājumā 6. vietu ieguva Ar -
vis Pužulis. Vingrinājumā PŠ –
60 sievietēm finālā 2. vietu izcī-
nīja Samanta Jugane, bet 4. vietu
ieguva Diāna Dupuže. Ložu šau -
šanas sacensībās piedalījās arī
Gunita Šakina, un vingrinājumā
PŠ – 60 sievietēm kvalifikācijā ie -

guva 9. vietu. Vingrinājumā PP –
60 vīriešiem Raitis Augustāns
ieguva 11. vietu un  Romualds Rē -
valds – 12. vietu.

Vingrinājumā MP – 30+30 vī -
riešiem Raitis ieguva 7. vietu, bet
Romualds – 9. vietu.

Pludmales volejbolā piedalījās
Ernests Krakops un Intars Blei -
dels.

Viļakas novads var lepoties ar

iegūtajām un pārvestajām trīs
zelta medaļām, vienu sudraba un
vienu bronzas medaļu. Mūsu iz -
vē lētais moto: «Nekas Nav Neies -
pējams», pirms došanās uz olim-
piādi, attaisnojās ar panākumiem.

Liels paldies izglītojamajiem
par mācību treniņiem, izturību un
piedalīšanos olimpiādē. Paldies
vecākiem un Viļakas novada do -
mei par atbalstu! Paldies trene-

riem – Ēvaldam Vancānam, Ervī -
nam Veļķerim, Līgai Langovskai
par ieguldīto darbu! Paldies šofe-
riem!

Pasākuma foto galeriju var
aplūkot Viļakas novada domes
mājaslapā www.vilaka.lv, sadaļā
Sports.

Informāciju sagatavoja, 
Dina Krakope direktores
vietniece izglītības jomā

VIII Latvijas Jaunatnes olimpiāde Jelgava 2019

Ir sācies tautas skrējiena «Balkanu apļi»
seriāls, kura ietvaros notiks 3 kārtas.

Uz pirmo kārtu, kura notika 21. jūlijā, pulcējās
liels dalībnieku skaits. Kopā no Viļakas, Balvu un Gul-
benes novada sacensībās pārstāvēja 50 dalībnieki.

Vairākās vecuma grupās notika sīva cīņa par
godalgotām vietām. Priecēja arī tas, ka daiļā dzi-
muma pārstāves ir sasparojušās un uz sacensībām
ieradās kuplā skaitā. Tāpat kā iepriekšējās reizēs arī
šoreiz uz pasākumu ieradās ģimenes. Viskuplākā
skaitā ieradās Kamzolu, Husāru, Razminoviču,
Romanovu, Circeņu, Borisu ģimenes no Viļakas
novada un Kallasu ģimene no Gulbenes novada.

Pirmās sacensības parādīja, ka daudzi dalībnieki
arī vasarā cenšas uzturēt savu fizisko sagatavotību,
regulāri trenējoties.

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

Nākamā kārta «Balkanu apļi» notiks 4. augustā.
Liels paldies visiem sacensību dalībniekiem par

atsaucību, vecākiem un vecvecākiem par atbalstu.
Paldies visiem, kas palīdzēja sacensību tiesāšanā it
īpaši Inesei, kura vienmēr pilda sekretāres darbu.

Saulainu un sportisku vasaru!
Rezultātus var apskatīt Viļakas novada mājas

lapā www.vilaka sadaļā Sports.
Sacensību organizators Pēteris Vancāns

Balkanu apļi – 2019
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Viļakas novada ļaudis droši var do -
ties ekskursijās, pieredzes apmai -

ņas braucienos uz Bruknu, Bauskas
novadā, un Bārbeli, Vecumnieku novadā,
kā to agrā pirmdienas, 8. jūlija,  rītā da rī -
ja Viļakas Romas katoļu draudze un tās
atbalstītāji. Pateicoties Lūgšanu brokas-
tīm Viļakā, kurās ziedojums tika novē-
lēts pr. Andreja Mediņa nodomam – par
Kaucmindes meiteņu skolas izveidi,
esam ieguvuši draugus zemgalē. 

Brauciens ir Viļakas Romas katoļu
draudzes priestera Guntara Skutela dāvana
Viļakas draudzes locekļiem un atbalstītā-
jiem pateicībā par brīvprātīgo darbu, ko
iegulda draudzes saimniecisko darbu veik-
šanā, par dežūrām baznīcā, par ziedoju-
miem projektu realizēšanā un par lūgša-
nām, lai Viļakā piepildītos Dieva nodoms
evaņģelizācijā un saimnieciskajos darbos.
Lai pateiktu paldies visiem, būtu nepiecie-
šami vairāki 45 vietīgie autobusi. Šoreiz
pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās 
42 dalībnieki. 

Sirsnīgi Viļakas delegāciju uzņēma
Bārbeles zēnu pamatskolas direktore Ilona
Blūma. Šajā vietā viņa dzīvo jau 3 gadus
un piedalījās arī būvdarbu procesā, kad
pamestajā skolā notika atjaunošanas darbi
un skola atdzima, lai piedzīvotu dzīvē –
zēnu skolas ideju, kuru ir izlolojis priesteris
Andrejs Mediņš, lai radītu piemērotu vidi
jauno vīriešu izaugsmei par daudzpusīgām,
rīcībspējīgām un atbildīgām personībām.
Skolas programmas ir akreditētas. Tās
darbu uzsāka 2018. gada 1. septembrī, sa -
gaidot skolēnus 1.–4. klasē. Pirmajā mācī-
bu gadā skolā mācījās 11 zēni no tuvējās
apkārtnes, Preiļiem, Mārupes un citām vie-
tām. «Mēs šeit strādājam brīvprātīgi, nesa-
ņemot atalgojumu. Skolotāji un tehniskais
personāls var dzīvot skolā, saņemt ēdinā-
šanu, dzīves vietu un iespēju piepildīt savus
sapņus. Zēni līdz padsmitgadiem attīstās
lēnāk nekā meitenes, tāpēc ir svarīgi, ka
zēniem ir cita pieeja izglītībai un audzinā-

šanai. Svarīgi ir zēniem būt kopā ar tēviem.
Ja nevar samaksāt pirmajā mācību gadā
noteikto mācību makstu 50.00 Eur mēnesī,
tad arī var nākt un pieteikties skolā. Gal -
venais nosacījums ir, ka skolā vienu reizi
nedēļā ir jādarbojas tēvam, ja nav tēva, var
būt krusttēvs, vectēvs vai cits dzimtas vīrie-
tis, ja netiek katru nedēļu, varam vienoties,
ka ierodas skolā uz nedēļu,» aizrautīgi par
iespējām Bārbeles zēnu skolā pastāstīja
Ilona Blūma. Skolā tiek nodrošināta inte-
rešu izglītība vieglās aviācijas jomā – dro -
ni, lidmodelisms, gaisa pūķu modelisms
un H-400 planieru konstruēšana, arī orni-
toloģijā, keramikā un citos pulciņos. Viļa -
kas delegācija bija pārsteigta par skaista-
jām, modernām un labi aprīkotām telpām,
atzina, ka šāda izglītības metode ir jaunums
un ir iespēja aizgūt idejas darbam ar zēniem
arī Viļakas novadā.

Brukna pārsteidza ar sakopto teritoriju
un paveikto nu jau 27 gadu laikā. Pirms
18 gadiem pr. Andrejs Mediņš nodibināja
biedrību «Kalna svētību kopiena». Sākot -

nējais mērķis dažāda veida vardarbībās cie-
tušo un dažādās atkarībās esošo personu
sociālā rehabilitācija, integrācija sabiedrībā
un šo personu dzīves kvalitātes uzlabošana
un kristīgo vērtību stiprināšana Latvijas
sabiedrībā. 

Šobrīd biedrības mērķi ir jau arī izglī-
tības nodrošināšana, zēnu skolas izveide,
darbs pie meiteņu skolas izveides, plāno
apgūt pārpurvojušos ezera teritoriju, izvei-
dojot 28 salas un uzceļot 20 koka dievna-
mus. «Cilvēki vienmēr meklē garīgumu.
Lai piesaistītu jaunāko paaudzi baznīcai ir
jānāk ar enerģiju un prieku. Padomju Sa -
vienības laikos aizsāka koku stādīšanu ap
baznīcām, lai tikai tās noslēptu no cilvēku
acīm. Esmu laimīgs, ka Viļakas katoļu baz-
nīca nav ieskauta egļu mežā. Jūsu baznīca
ir tik gracioza, īsta pērle, kas nes evaņģe-
lizāciju ar savu majestātiskumu. Svarīgā -
kais dzīvē ir pašam iemīlēties Dievā un
iemācīt iemīlēties Dievā citus cilvēkus, tas
ir tas par,  ko mēs atbildēsim Dieva priek-
šā,» atzina pr. A. Mediņš. 

Pat redzot Bruknā izveidoto, ir grūti
noticēt, ka daudz ko ir izdarījuši alkoholiķi,
narkomāni, azartspēļu atkarīgie. Uz jautā-
jumu kā pr. Mediņš piespiež viņus strādāt,
viņš atbild pavisam vienkārši: «Tādiem
večiem ir vajadzīgs līderis, nevis priekš-
nieks vai boss, kas tik norāda, ko darīt un
tik zāģē. Es eju plecu pie pleca un rādu kā
jāstrādā, vīri dodas līdzi līderim». Pieredze
liecina, ka atgriezties dzīvē var tie, kuri
Bruknā ierodas paši, nevis, kurus atved,
un tie, kuri uzticīgi turpina seko Dievam. 

Viļakas katoļu baznīcas prāvests Gun -
tars Skutels solīja, ka pirmajā reizē ieradā-
mies tikai īsā vizītē, bet nākamreiz atbrauk-
sim uz 2 dienām. Par redzēto, dzirdēto un
piedzīvoto Viļakas draudzē runās vēl ilgi.
Nav iespējams aprakstīt pr. Andreja Medi -
ņa nākotnes plānus, nav iespējams aprakstīt
paveikto, tas ir jāredz un jāpiedzīvo katram
pašam, tikai, lai sajustu stāstu, svarīgi ir
satikties ar pr. Andreju Mediņu. Paldies
Dievam par paveiktajiem brīnumiem!

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

BAz NīCAS DRAu DŽu zI ņAS

Viļaku piemin ar labu vārdu zemgalē
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BAz NīCAS DRAu DŽu zI ņAS / IEDzīVoTāJu zINāŠANAI

Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu
saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID
karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku,
ir izstrādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb
pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma
mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un
pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām
grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakal-
pojumus elektroniski.

Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbī-
bas principus šā gada februārī apstiprināja Ministru
kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri
nosaka valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu
centru darbības kārtību.

E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienoto klien-
tu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbinieks,
kuram klients savā vārdā uztic pieteikt vienu kon-
krētu VSAA pakalpojumu. Līdz ar to, tas ir lielisks
palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau
minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc
nav iespējams izmantot e-pakalpojumus.

Viss, kas jādara – jāņem savs personu aplieci-
nošais dokuments (pase vai personas apliecība),
jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkal-
pošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās
formalitātes – pilnvarojuma nokārtošanā. Šis piln-
varojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpo-
juma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas
VPVKAC darbinieks klienta vārdā pieteiks nepie-
ciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par
pakalpojuma plānoto izpildes laiku un atbildes
saņemšanas iespējām.

Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpoša-
nas centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses
var atrast portālā Latvija.lv sadaļā «Vienotie pakal-
pojumu centri».

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija (VARAM), tad e-asistenta nodroši-
nāšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām
personām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās iden-

tifikācijas līdzekļus, nepaliks «ārpus» e-pakalpoju-
mu saņēmēju loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakal-
pojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo
slogu iestādēm, jo tiek paplašināts to cilvēku loks,
kas pakalpojumus var pieteikt un saņemt elektro-
niski, nevis tikai klātienē vai pa pastu.

E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī
septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē,
Dagdā, Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos.
Kopš pilotprojekta uzsākšanas, ar e-asistentu palī-
dzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādē-
jādi apliecinot šāda risinājumu nepieciešamību un
lietderību. Statistikas dati rāda, ka ik nedēļu šo
pakalpojumu izmanto no 95 līdz 116 klientiem.

VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. ga -
dā. Klientu  centros vienuviet var saņemt pašvaldību,
Valsts ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts
aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes die-
nesta, Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbal-
sta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt
konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku
palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos
par e-adreses izveidi u.c.

VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas
mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt
valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk
un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti arī VARAM
īstenotās programmas «Mana Latvija. Dari digitāli»
digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst e-pakalpo-
jumu, e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā
arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos inter-
netā. Visas šīs zināšanas digitālie aģenti – centru dar-
binieki vēlāk izmanto savā  ikdienas darbā. Informāciju
par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē
vietnē mana.latvija.lv Digitālo aģentu kartē.

Liene Strazdiņa, Publisko pakalpojumu depar-
tamenta Projektu vadības nodaļas Vecākais projekta
aktivitātes koordinators Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija

E-asistents – neaizstājams palīgs e-pakalpojumu saņemšanā

uzlabojot pasta pakalpojumu saņemšanas
iespējas atbilstoši klientu paradumiem un pasta
pakalpojumu pieprasījumam, no 2019. gada 
5. augusta tiek mainīts sešu Latgales pilsētu
pasta nodaļu darbalaiks, katru darbdienu paga-
rinot nodaļu darbalaiku par vienu stundu, bet
sestdienas turpmāk nosakot par brīvdienām. 

Izanalizējot klientu pasta pakalpojumu lieto-
šanas paradumus Daugavpils 10., Ilūkstes, Kār -
savas, Rēzeknes 1.,Viļakas un Viļānu pasta nodaļā,
secināts, ka lielākais pasta pakalpojumu pieprasī-
jums vērojams darbdienu pēcpusdienās un vakara
stundās, savukārt sestdienas no pasta pakalpojumu
izmantošanas viedokļa minētajās sešās nodaļās ir
nerentablas, jo nodaļas ir maz apmeklētas. Tādējādi
pieņemts lēmums apkalpošanu nodaļās maksimāli
paplašināt tieši darbdienās. 

Tāpēc no 5. augusta Daugavpils 10. pasta noda-
ļa Jātnieku ielā 78b, Kārsavas pasta nodaļa Vie -

nības ielā 53 un Viļānu pasta nodaļa Rēzeknes ielā
24 katru darbdienu pirmdienās – piektdienās pakal-
pojumus klientiem sniegs no plkst. 9.00 līdz 18.00;
Ilūkstes pasta nodaļas Vienības laukumā 3 darba-
laiks pirmdienās – piektdienās būs no plkst. 8.00
līdz 17.00; Rēzeknes 1. pasta nodaļa Atbrī vošanas
alejā 81 k-5 strādās pirmdienās – piektdienās no
plkst. 8.00 līdz 18.00, savukārt Viļakas pasta
nodaļa Balvu ielā 5 katru darbdienu pirmdie-
nās–piektdienās pakalpojumus klientiem sniegs
no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Informācija par plānotajām Daugavpils 10.,
Ilūkstes, Kārsavas, Rēzeknes 1.,Viļakas un Viļānu
pasta nodaļas darbalaika izmaiņām jau tagad izvie-
tota nodaļu apmeklētājiem redzamā vietā.

Sīkākai informācijai: Vineta Danielsone Vecākā
sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr.: +371 67608504 . Mob.: +371 26722585
E-pasts: pr@pasts.lv; vineta.danielsone@pasts.lv

No 2019. gada 5. augusta vairāku Latgales pilsētu
pasta nodaļām pagarina darbalaiku

Viļakas sociālās aprūpes centrs
Reģistrācijas Nr. 90009135826

aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU
(profesijas kods 3221 01)  uz 1,0 slodzi, uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:
- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
- teicamas valsts valodas zināšanas; 
- labas datora prasmes (Microsoft Office);
- sertifikāts specialitātē;
- labas komunikācijas spējas.
Galvenie amata pienākumi:
• klientu medicīniskā aprūpe;
• klienta veselības stāvokļa uzraudzība, novērošana un dokumentēšana; 
• medikamentu un medicīnisko materiālu pasūtīšana un aprites

kontrole;
• medicīniskās dokumentācijas lietvedība;
• klientu nosūtīšanas pie speciālistiem organizēšana un pavadīšana;
• medikamentu izsniegšana un ārstēšanas procedūru veikšana, atbil-

stoši ārsta vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem; 
• piedalīšanās pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
Darba vieta: Viļakas sociālās aprūpes centrs (Parka iela 2,

Viļa ka) un tā struktūrvienība «Šķilbēnu sociālās aprūpes māja»
(Rekovas iela 11, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.).

Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un CV iesniedzami Viļakas
sociālās aprūpes centrā  Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas nov., LV-4583
vai iesūtāmi uz e-pastu: lina.barovska@inbox.lv .

Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr.: 26345617 (Līna).

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
8. augustā  Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas

aptiekas) no plkst. 10.00 līdz 17.00
IzMEKLēJuMI

Mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –
BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• Bez nosūtījuma – 25,00 EUR
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
• 1 projekcija – 9,00 EUR
* KARDIoGRAMMA  – 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* D VITAMīNA NoTEIKŠANA 6.00 EUR
PACIENTIEM  LŪDzAM  VEIKT PIERAKSTu PA tālr. 25431313

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa

15. jūlijā Viļakā, Miera ka pos
uzstādīja jaunu krustu, kuru
iesvētīs 4. augusta kapusvētku
Mises laikā. 

Kad vecajam krustam šogad
gribēja veikt atjaunošanas darbus,
tika secināts, ka pamatne ir sapuvu -
si un nepieciešams pasūtīt jaunu

krustu. Par darba gaitu stāsta Teh -
niskās nodaļas vadītāja Mārtiņš
Rēdmanis: «Kapu krustu gatavo-
jām visu no jauna. Balvos iegādā -
jāmies zāģmateriālu. Mūsu noda-
ļas darbinieki darīja visus darbus.
Ēvelēja, krāsoja, lika kopā,  uzstā-
dīja. Tas viss tika darīts par teh-
niskās nodaļas līdzekļiem.»

Viļakas Miera kapu vecākā
Biruta Narubina saka lielu pal -
dies meistaram Dainim Vēverim,
Valentīnam Kokorevičam, Igo -
ram Cvetkovam, Mārtiņam Rēd -
manim, Viļakas novada domei,
«Otems» puišiem un visiem, kas
palīdzēja jauna krusta izgatavo-
šanas un uzstādīšanas darbos
Viļakas katoļu kapos.

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

Terēzija Babāne 

uzstāda jaunu krustu Miera kapos
l Kapusvētki 

Kapusvētki Viļakas, Kupravas un Liepnas 
Romas katoļu draudžu kapsētās 

Svētdien, 4. augustā  Viļakas Sv. Mateja kapos pēc Sv. Mises
baznīcā (ap plkst 12.30)

Sestdien, 10. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00
Sestdien, 17. augustā Rejevas kapos plkst. 16.00

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapusvētki 
3. augustā plkst. 13.00 Svičevas kapos, plkst. 15.00 Augstasila kapos
Svētā Mise par aizgājējiem tiks svinēta kapos, vai arī vietējā drau-

dzes baznīcā norādītajā laikā, kas tiks paziņots kapusvētkos. Mūžīgo
mieru dod viņiem Kungs!
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Viļakas no vadā 2019. gada jūlijs

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. Iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, Ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. 
Ti rāža: 2001. Bez mak sas. Par raksta saturu atbild tā autors. 

Atbildīgā par izdevumu – Terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224.  Ie spiests: SI A «Lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

(Sākums 1. lpp.)

«Esam priecīgi un gandarīti,
ka tieši Viļakas novads pirms 3 ga -
diem uzsāka starptautiskā gleznie -
cības plenēra organizēšanu, lai
saglabātu mākslinieka Valda Buša
piemiņu un  popularizētu mākslas
jaunrades procesu,» atklājot izstādi,
teica Viļakas novada domes priekš-
sēdētāja vietniece Sarmīte Šaicā -
ne. «Es personīgi uzskatu, ka šis ir
viens no ilgtspējīgākajiem Daugav-
pils Marka Rotko mākslas centra
sadarbības projektiem Lat galē. Tas
ir būtiski dalīties ar pieredzi un
sadarboties. Mākslas centra galve -
nais uzdevums ir ievietot informā -
ciju platformā un organizēt ple-
nēra dalībnieku izvēli. Galvenais
pievilkšanās spēks ir mākslinieks
Valdis Bušs. Viļaka un Jūrmala
var būt lepna, ka mākslinieks
Valdis Bušs ir un dzīvo šajās kul-
tūrtelpās un pateicoties viņa devu-
mam un vārdam mēs varam rea-
lizēt un izdarīt vairāk, tā iepazīs-
tinot ar Valda Buša vārdu pasau-
li,» pastāstīja Daugavpils Marka
Rotko mākslas centra direktora
vietnieks Māris Čačka. 

Šogad mākslinieki darbojas kā
vienota komanda, iedvesmojās
viens no otra darbiem un no ap -
meklētajām vietām Viļakas nova-
dā. Šogad 6 mākslinieki kopā ir
uzgleznojuši 27 gleznas, kas ir skai -
ta ziņā vislielākā starptautiskā ple-
nēra vēstures laikā tapusī izstāde.

Māksliniece Laila Seidel no Vā -
cijas iedvesmojās z/s «Kotiņi», ir
iemūžinātas saimniecības pieka-
bes un izveidots stāsts (4 gleznās)
par dzelteno žiguli, kas atrodas
z/s «Kotiņi», iedvesmas avots bija
arī Nellija Teilāne, jo viņas košā
matu krāsa ļoti uzrunāja Lailu,
tāpēc tā ir iemūžināta gleznas.
Velsietis Endrū parādīja savu
redzējumu košās krāsās kā redz
apmeklētos ciemus Viļakas nova-
dā. Aivis Pīzelis uzgleznoja gan
z/s «Kotiņi» saimniecību, ēkas Vi -
ļakas novadā, dīķi Balkanu dabas
parkā, Viļakas ezeru un Viļakas
katoļu baznīcas skatu no baznīcas
torņa. Ir liels prieks redzēt kā
mākslinieki gleznās attēlo Viļakas
novadā pazīstamas un iemīļotas
lietas. «Šogad radītie mākslas darbi
ir tik pat dažādi kā mākslinieki, ir
pārstāvēti divi kontinenti – Eiropa
un Āzija. Iepazīstoties ar plenēra
dalībniekiem, sajutu, ka viņiem ir
stiprs gars. Svētīju Jūs, izstādes
māksliniekus un tapušos darbus.
Vēlu, lai radītie darbi pozitīvi
iespaido Jūs, tāpat kā mākslinieki
pozitīvi ir iespaidojuši mani,»
sacīja Viļakas Romas katoļu drau-
dzes prāvests Guntars Skutels.

«Vēlos Jums visiem pateikties
par laiku un darbu, ko Jūs esat
ieguldījuši, lai mēs šodien visi
satiktos jau 3.Starptautiskajā glez-
niecības plenēra izstādes atklāša-
nā. Mums ir patiess prieks par to,

ko Jūs visi esiet šeit radījuši. Do -
māju, ka arī Valdis Bušs būtu prie-
cīgs redzot šo izstādi. Es apbrī-
noju vectēva darba spējas un loja-
litāti pret līdzcilvēkiem. Daudzas
stundas dienā viņš pavadīja glez-
nojot darbnīcā, tā nemanīja ne
laiku, ne stundas, cik tika aizva-
dītas darbnīcā. Redzot šodienas
izstādi, redzu, cik lielu darbu Jūs
esat ieguldījuši, lai taptu šī izstā-
de. Novēlu turpināt gleznot un ar
katru dienu to darīt arvien labāk
un labāk,» vēlēja Valda Buša maz -
meita Laura Buša.

Sveicienus no Jūrmalas atveda
Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu
kuratore Guna Kalnača un māk-
slas zinātniece Līga Baņķiere, kur

mākslinieka Valda Buša 95. dzim-
šanas diena tika svinēta 25.jūlijā.
Jūrmalā ir Bulduru Izstāžu nams,
kurā ir izveidota Valda Buša dar-
bnīca un stūrītis ar mākslinieka
oriģināldarbiem. Par godu māksli -
nieka 95. dzimšanas dienai Jūr -
mala ir izdevusi atklātnīšu kom-
plektu ar mākslinieka dzīves laikā
vēl nepublicētiem darbiem.

Uz turpmāku sadarbību aicinā -
ja Viļakas novada domes priekš-
sēdētājs Sergejs Maksimovs, uzai-
cinot plenēra organizēšanā iesais-

tītos cilvēkus tikties septembrī
Daugavpilī. 

3. Starptautiskā glezniecības
plenēra «Valdis Bušs 2019» ta -
pušo darbu izstādi būs iespējams
apskatīt Viļakā, Klostera ielā 1,
līdz 18. oktobrim. Aicinām visus
interesentus iepazīties ar daudz-
krāsainajos mākslas darbos radīto
Viļakas novada ainavu. 

Teksts:  projekta vadītāja
Vineta Zeltkalne

Foto: Vineta Zeltkalne 
un plenēra arhīvs

Sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā atklāj trešo starptautisko
glezniecības plenēra «Valdis Bušs 2019» izstādi
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