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Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltītajā
pasākumā, kas notiks 2016. gada 17. no vembrī Viļakas Valsts
ģimnāzijas Sporta hallē, Viļa kas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs pasniegs Viļakas novada domes Atzinības
un pateicī bas rakstus.

Atzinības rakstus saņems:
• Aina Golubeva – par nozīmīgu ieguldījumu Re kavas vidus -

skolas attīstībā, profesionālu, izglītojamo sasniegumus veicinošu mā -
cību darba organizēšanu.

• Edgars Prancāns – par izciliem sasniegumiem Eiro pas čem pio -
nātā svarbumbu celšanā un novada vārda popularizēšanu pasaulē.

• Marija Vancāne – par nozīmīgu ieguldījumu sabiedriskajā
darbībā Viļakas novadā.

• Irita Mūrniece – par ieguldījumu novada uzņēmējdarbībā.

• Deivids Šmits – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Medņevas pagastā.

• Arnis Dvinskis – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā
Susāju pagastā.

• Svetlana Logina un Voldemārs Logins – par pašaizliedzīgu,
nesavtīgu darbu un izcilu audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

• Vilis Bukšs – par būtisku ieguldījumu novada at pa  zīstamības
veicināšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

• Aleksejs Jerjomins – par pašaizliedzīgu rīcību palīdzības
sniegšanā līdzcilvēkiem.

• Olga Upīte – par mūža ieguldījumu bērnu izglīto šanā un
sakarā ar dzīves jubileju.

Pateicības rakstus saņems:
• Lilita Šaicāne – par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu un pro-

fesionalitāti skolēnu izglītošanā, audzināšanā un metodiskajā darbā.
• Terēzija Brokāne – par ilggadēju un radošu darbu pirmsskolas

vecuma bērnu izglītošanā un audzināšanā.
• Aldis Pušpurs – par darbu Susāju pagasta iedzī votāju lab -

klājības celšanā un ieguldījumu kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēr-
šukalns» attīstībā.

• Valentīna Beča – par sekmīgi realizētiem novada attīstību vei-
cinošiem projektiem, ieguldījumu Žīguru pagasta kultūrvides un
ainavas attīstībā.

• Albīna Veina – par latviešu tautas tradīciju kop šanu, Baltu vie -
nības dienas pasākumu organizēšanu.

• Dmitrijs Ludikovs – par ieguldīto darbu dzīves kvalitātes un
uzņēmējdarbības vides attīstībā Žīguru pagastā.

• Mārtiņš Kaļāns – par godprātīgu, atbildīgu dar bu, piedalīšanos
amatierteātra «Virši» iestudējumos.

• Elīna Zaķe – par aktīvu iesaistīšanos novada kultū ras un sa -
iedriskajā dzīvē.

• Rainelda Zondaka – par Susāju pagasta vēstures izzināšanu
un popularizēšanu.

• Larisa Carjkova – par festivāla «Latgales ērģeļu dienas» ga -
rīgās mūzikas koncertu organizēšanu Viļakā.

• Guna Kise – par festivāla «Latgales ērģeļu die nas» garīgās
mūzikas koncertu organizēšanu Viļakā.

• Lilita Eglīte – par Viļakas kultūrvēsturiskā manto juma popula-
rizēšanu LTV1 raidījumā «Ielas garumā».

• Liene Žeimunde – par Viļakas kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanu LTV1 raidījumā «Ielas garumā».

• Mārtiņš Šalmis – par Viļakas kultūrvēsturiskā man tojuma po-
pularizēšanu LTV1 raidījumā «Ielas garumā».

• Mārtiņš Priežkalns – par Viļakas kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanu LTV1 raidījumā «Ielas garumā».

• Ģirts Ģērmanis – par Viļakas kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšanu LTV1 raidījumā «Ielas garumā».
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Viïakas no vadâ

AKTUALITĀTES VIļAKAS NOVADA DOMē

l Viļakas novada domes 2016. gada 20. oktobra ārkārtas sēdē nolēma:
• 1. Izveidot metu konkursa žūrijas komisiju šāda sastāvā:
o Rita Gruševa – Viļakas novada muzeja vadītāja – komisijas priekšsēdētāja;
o Marjans Locāns – Viļakas novada Juridiskās nodaļas vadītājs – komisijas loceklis;
o Jānis Laicāns – Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotājs, mākslinieks – komisijas loceklis;
o Gatis Rundzāns – Viļakas novada būvvaldes vadītājs – komisijas loceklis;
o Nansija Tamane – Daugavpils novada būvvaldes vadītāja un galvenā arhitekte –

komisijas locekle;
o Jaroslavs Kozlovs – Viļakas novada pašvaldības deputāts – komisijas loceklis.
2. Par atbildīgo sekretāri, kas nav žūrijas komisijas locekle, iecelt Viļakas novada

domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāju Vinetu Zeltkalni;
3. Žūrijas komisiju izveidot tikai viena atsevišķa metu konkursa organizēšanai – par

ēkas, kas atrodas Klostera ielā 1, Viļakā, metu izstrādi.
Visu 20. oktobra ārkārtas domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā

Pašvaldība/Domes sēdes.

1. Apstiprināt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetā: 
1.1. Pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par –  315 211 EUR, saskaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2. Pamatbudžeta izdevumus palielināt par – 167 751 EUR, saskaņā ar pielikumu

Nr.1 un Nr.2;
1.3. Pamatbudžeta naudas atlikums perioda beigās – 53 208 EUR;
1.4. Pamatbudžeta saņemtos aizņēmumus samazināt par – 147 460 EUR, saskaņā ar

pielikumu Nr.1.
Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs

lViļakas novada domes 2016. gada 29. septembra kārtējā sēdē nolēma:
• 1. Apstiprināt amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatalgas laika periodam no

01.10.2016. līdz 31.12.2016.;
2. Ja amatierkolektīvu vada kultūras iestādes vadītājs vai darbinieks, amatalgu

viņam nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14.panta pirmās daļas noteikumiem (ne vairāk kā 30% apmērā no tai
noteiktās mēnešalgas).

• Izdarīt Viļakas novada domes 2014. gada 27. februāra lēmumā «Par Viļakas nova -
da muzeja maksas pakalpojumiem» (protokols Nr.5, 7.&) grozījumu un izteikt lēmuma
pirmo punktu šādā redakcijā:

Apstiprināt Viļakas novada muzeja maksas pakalpojumus:

• 1. Apstiprināt Viļakas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem klavieru nomas
maksu 4,00 (četri) euro mēnesī klavierspēles izglītības apguvei;

2. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. oktobri.
• Piešķirt Viļakas pilsētas pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai 3000.00 euro (trīs tūkstoši

euro) sociālās mājas Tautas ielā 5 trīs dzīvokļu, fasādes un jumta remontam (EKK5240).
• Piešķirt Vecumu pagasta pārvaldei 223.00 euro (divi simti divdesmit trīs euro)

inventāra iegādei.
• Atļaut novirzīt Viduču pamatskolas budžeta tāmē 1090.00 euro (viens tūkstotis de-

viņdesmit euro) meiteņu mājturības kabineta virtuves telpas remontam.
• Apstiprināt Viļakas Valsts ģimnāzijā telpu nomas maksu:

• Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības iestādēs:
Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – 173.57 euro;
Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē – 214.90 euro;
Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē – 212.05 euro;
Viļakas pamatskolā – 86.60 euro;
Viduču pamatskolā – 99.60 euro;
Žīguru pamatskolā – 112.06 euro;
Upītes pamatskola – 108.73 euro;
Viļakas Valsts ģimnāzijā – 81.06 euro;
Rekavas vidusskolā – 53.29 euro.
• Atļaut novirzīt Viļakas sociālās aprūpes centra budžeta tāmē 263.00 euro (divi

simti sešdesmit trīs euro) telpu remontiem.
• 1. Reorganizēt pašvaldības iestādes «Viļakas sociālās aprūpes centrs», reģ. Nr.

90009135826, juridiskā adrese: Parka iela 2, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583, un
«Šķilbēnu sociālās aprūpes māja», reģ.Nr.90009135296, juridiskā adrese: Rekovas iela
23, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov. LV-4587, ar 2016. gada 3. oktobri.

2. Pašvaldības iestādes «Viļakas sociālās aprūpes centrs», reģ. Nr. 90009135826, juri -
diskā adrese Parka iela 2, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583, sastāvā iekļaut kā struktūr -
vienību «Šķilbēnu sociālās aprūpes māja», reģ. Nr. 90009135296, ar adresi: Rekovas
iela 23, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587.

• Atbrīvot Ilzi Šaicāni no Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja amata 2016. gada
2. oktobrī sakarā ar Ilzes Šaicānes iecelšanu amatā par Viļakas novada Sociālā dienesta
vadītāju.

• Iecelt Līnu Barovsku Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja amatā un struktūr -
vienības «Šķilbēnu sociālās aprūpes māja» vadītāja amatā un pieņemt Līnu Barovsku
darbā par Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāju un struktūrvienības «Šķilbēnu so -
ciālās aprūpes māja» vadītāju ar 2016. gada 3. oktobri.

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

l Viļakas novada domes 2016. gada 26. oktobra kārtējā sēdē nolēma:
• Apstiprināt Viļakas novada autoceļu vai to posmu sarakstu ar noteiktām uzturē -

šanas klasēm 2016./2017. gada ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam).
• 1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās neapbū -

vētās zemes izmantošanas iespēju izvērtējumu;
2. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās degradētās

teritorijas izmantošanas iespēju izvērtējumu;
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada pašvaldības izpilddirektorei

Zigrīdai Vancānei.
• Deleģēt darbam Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās struktūrvienības kon-

sultatīvajā padomē Viļakas novada Sociālā dienesta vadītāju Ilzi Šaicāni.
• Piešķirt Kupravas pagasta pārvaldei 200.00 euro (divi simti euro) pārvaldes telpu

remontam.
• Piešķirt Viduču pamatskolai saimniecisko izdevumu segšanai 576.00 euro (pieci

simti septiņdesmit seši euro).
• Piešķirt Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram degvielas izdevumu segšanai 305.00

euro (trīs simti pieci euro) sakarā ar dalību projektā «Grab Control».
• Piešķirt Viļakas novada bērnu un jaunatnes sporta skolai munīcijas iegādei 80.00

euro (astoņdesmit euro).
• Piešķirt Rekavas vidusskolai saimniecisko izdevumu segšanai 2136.00 euro (divi

tūkstoši viens simts trīsdesmit seši euro).
• Piešķirt Viļakas pilsētas labiekārtošanas budžeta tāmē degvielas izdevumu

segšanai 336.00 euro (trīs simti trīsdesmit seši euro).
• Atļaut novirzīt Medņevas pirmskolas izglītības iestādes budžeta tāmē 1000 euro

(viens tūkstotis euro) (EKK 5239) žoga paneļu iegādei un 500 euro (pieci simti euro)
vingrošanas paklāja iegādei (EKK5232).

• Atļaut novirzīt Vecumu komunālās saimniecības – ūdensapgāde budžeta tāmē 150
euro (viens simts piecdesmit euro) saimniecisko izdevumu segšanai.

• Atļaut novirzīt Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra budžeta tāmē 1480 euro (viens
tūkstotis četri simti astoņdesmit euro) centra filiāles Parka ielā 42 logu un durvju nomaiņai.

• Atļaut novirzīt Viļakas pamatskolas budžeta tāmē 374 euro (trīs simti septiņdesmit
četri euro) saimniecisko izdevumu segšanai (EKK2351).

• Atļaut novirzīt Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošanas budžeta tāmē 600
euro (seši simti euro) saimniecisko izdevumu segšanai.

• Atļaut novirzīt Žīguru teritorijas apsaimniekošanas budžeta tāmē 200 euro (divi
simti euro) saimniecisko izdevumu segšanai.

• Atļaut novirzīt Žīguru komunālās saimniecības – ūdens budžeta tāmē 300 euro
(trīs simti euro) saimniecisko izdevumu segšanai.

• Atļaut novirzīt Žīguru pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšanas budžeta tāmē
300 euro (trīs simti euro) saimniecisko izdevumu segšanai.

• 1. Apstiprināt kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēršukalns» maksas pakalpojumus:

2. Noteikt Viļakas novada pašvaldības iestādēm maksu par meistardarbnīcām pēc
produktu daļas pašizmaksas.

• Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.6/2016 «Grozījumi Viļakas novada pašvaldības
18.02.2016. Saistošajos noteikumos Nr.1/2016 «Par Viļakas novada pašvaldības 2016.
gada budžetu».

• Izbeigt Ilzes Šaicānes deputāta pilnvaras.
Visu 26. oktobra kārtējās domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv sadaļā

Pašvaldība/Domes sēdes.

APSTIPRINĀTI 
Ar Viļakas novada domes

26.10.2016. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.17, &21)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā                                                                                                 

2016. gada 26. oktobrī                  Nr.6/2016                                                                                          
Grozījumi Viļakas novada pašvaldības 18.02.2016. Saistošajos noteikumos Nr.1/2016

«Par Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžetu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
14.panta 2.daļas 2.punktu, 21.panta 1.daļas 
2.punktu, 46.panta 1.un 2.daļu un likuma  
«Par pašvaldību budžetiem» 16.pantu
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PAŠVALDīBAS AKTUALITĀTES

Vides resursu pārvaldība
nozīmē lietderīgu resursu iz-
mantošanu, piesārņojuma sa-
mazināšanu un risku konstatē-
šanu, un negatīvo seku mazi-
nāšanu. Resursu pārvaldības
sistēma palīdz novērtēt būtiskās
ietekmes uz vidi un samazināt
negatīvo vides un finansiālo ie-
tekmi. Galvenais uzdevums -
modernizēt energoapgādes sis-
tēmu un taupīt enerģiju.

Ņemot vērā Latvijas ierobe-
žotos energoresursus, liela uzma-

nība jāpievērš enerģijas taupīšanai
un energoefektīvu tehnoloģiju ie-
viešanai valstī.

Eiropas Savienības Reģionu
komitejas darbības ietvaros Viļakas
novada domes priekšsēdētājs Ser-
gejs Maksimovs 18. un 19. oktobrī
piedalījās Vides, klimata pārmaiņu
un enerģētikas (ENVE) komisijas
10. sanāksmē un konferencē Bu-
rosas (Boras) pilsētā, Zviedrijā.

18. oktobrī Reģionu komiteja
organizēja konferenci «Enerģē-
tikas savienība – vietējie un re-
ģionālie risinājumi ilgtspējīgai,
drošai un cenas ziņā pieejamai
enerģijai», kas pēc Vesterjētlandes
reģionālā parlamenta priekšsēdētāja
Jookim Larsson ielūguma notika
Burosas pilsētā.

Konferencē tika analizēti, rau-
goties no vietējo un reģionālo paš -
valdību perspektīvas, svarīgākie
ES Enerģētikas savienības mērķi:
ilgtspējīga, droša un cenas ziņā
pieejama enerģija iedzīvotājiem
un uzņēmumiem.

Darba gaitā tika analizēti vie -
tēja līmeņa piemēri Zviedrijas Ves -
terjētlandes un citu valstu reģionos.

Tika atklātas pastāvošās problē -
mas, kas jāatrisina, lai veicinātu
vietējo un reģionālo pašvaldību
ieguldījumu ilgtspējīgā enerģētikā.
Jookim Larsson, Vesterjētlandes
ES Reģiona komitejas loceklis un
Vesterjētlandes reģionālā parlamen -
ta priekšsēdētājs, iepazīstināja ar
sava reģiona pieredzi, kā pašvaldī -
ba darbojas enerģētikas jomā.

Galvenā uzmanība konferencē
tika veltīta jautājumiem:

• cik ilgtspējīgi ir tradicionālie
vietējie enerģijas resursi,

• kā vietējo energoresursu
struktūra varētu kļūt videi drau-
dzīga,

• kāds līdzsvarots piedāvājums
un pieprasījums būtu jāpanāk starp
liela mēroga un reģionālā mēroga
enerģijas infrastruktūru,

• kāda ir ES un valstu politika
attiecībā uz piegādātājiem no tre-
šajām valstīm un to ietekme uz
vietējo infrastruktūru,

• kā pašvaldība var nodrošināt,
ka uz vietas ražotie atjaunojamie
resursi ir komerciāli dzīvotspējīgi
un cenas ziņā ir pieejami sabied-
rībai.

Sīkāk ar dažādu valstu pieredzi
tika analizēts, kāda loma ES iek -
šējā enerģijas tirgū ir patērētājiem
un maziem uzņēmumiem. Tika iz -
teikti praktiski priekšlikumi poli-
tiskiem lēmumiem, lai enerģijas
resursu pārvaldību decentralizētu
un palielinātu pašvaldības lomu
un atbildību resursu sadalē, uz -
skaitē un racionālu izmantošanu.

Konferences noslēgumā dalīb -
niekiem tika dota iespēja apmeklēt
uzņēmumu «Torpa Stenhus», kur
varēja iepazīties ar efektīvu vēs-
turiskas ēkas resursu izmantošanu.
«Sobachen» atkritumu pārstrādes
uzņēmuma apmeklēšanas laikā bi -
ja iespēja iepazīties ar optisku at -
kritu mu šķirošanu. Uzņēmums, pār -
strādājot atkritumus, ražo biogāzi,
kas ļauj to kā degvielu izmantot
gan vieglajam, gan smagajam at-
kritumu savākšanas transportam.

Konferences dalībnieki varēja
apskatīt arī siltumenerģijas ražojošā
uzņēmuma 70 m augstu 3700 ku-
bikmetru karstā ūdens akumulāci -
jas tvertni, kas pilsētā palielina
enerģētisko drošību un efektīvāku
enerģijas izmantošanu.

19. oktobrī notika kārtējā Vi -
des, klimata pārmaiņu un enerģē-
tikas (ENVE) komisijas 10. sanāks -
me. Sanāksmes laikā tika diskutēts
par atzinumu sagatavošanu «Efek-
tīva ūdens resursu apsaimnieko-
šanas sistēma: inovatīvu risināju -
mu pieeja» un atzinuma sagata-
vošanu «Ceļā uz jaunu pielāgoša -
nos klima ta pārmaiņām ES stra-
tēģiju – integrētās pieejas piemē-
rošana». Tāpat tika lemts par
ENVE komisijas 2017. gada dar -
ba plānu. Nākamā sanāksme – 
1. decembrī Briselē.

Balstoties uz veikto izpēti, jā-
sagatavo, jāapstiprina un jāievieš
minētā programma. Jāapzina ie-
spēja piesaistīt ES finansējumu
programmas īstenošanai. Vienlaikus
ar enerģijas patēriņa samazinājumu
samazināsies arī vides piesārņo-
jums, kas rodas no nekvalitatīva
kurināmā un degvielas izmanto-
šanas, tiks veicināta atjaunojamo
enerģijas resursu plašāka izman-
tošana utt. Tika veikta energore-
sursu patēriņa izpēte un izstrādāta
to samazināšanas programma
NBS objektos.

Valsts ieņēmumu dienesta
ģenerālsekretāra pienākumu iz-
pildītāja Dace Pelēkā otrdien,
20. septembrī, ieradās Rēzeknē,
kur tikās ar Latgales plānošanas
reģiona pašvaldību vadītājiem,
lai informētu par nodokļu ie-

ņēmumiem Latvijā, kā arī snieg-
tu detālu informāciju par situā -
ciju Latgales reģionā.

Uz tikšanos, kas norisinājās
Latgales vēstniecībā «GORS», bi -
ja ieradusies Latgales plānošanas
reģiona (LPR) vadība un Attīstības

padomes (AP) locekļi, kā arī Lat-
gales pašvaldību pārstāvji.

Sanāksmes laikā VID ģene-
rālsekretāra p.i. D. Pelēkā sniedza
detalizētu informāciju par nodokļu
maksājumiem Latgales plānoša -
nas reģionā. Latgales pašvaldību
vadītāji atzinīgi novērtēja viesu
sniegto informāciju, ka VID cen-
tralizācijas ietvaros netiks slēgts
neviens no desmit Latgales klientu
apkalpošanas centriem. 

Diskusijas laikā tika apspriestas
iespējas nākotnē uzlabot mazo
un vidējo uzņēmumu (MVU) no-
dokļu politi ku un izstrādāt atse-
višķus atbalsta mehānismus to iz -
augsmei. Tikša nās laikā tika dis-
kutēti virkne pašvaldību ikdienu
interesējošie jautājumi, kā, pie-
mēram, skaidras naudas aprites
uzskaite u.c.

Plaši tika saskaņoti viedokļi

par nepieciešamajām iepirkumu
likumdošanas izmaiņām. Kā uz-
svēra LPRAP priekšsēdētāja Alī -
na Gendele: «Sakarā ar to, ka
šobrīd ir atvērts publisko iepirku -
mu li kums Saeimā, LPR ir apko-
pojis pašvaldību priekšlikumus
ar mērķi nodrošināt elastīgāku
pieeju MVU iespējām piedalīties
pašvaldību iepirkumos. Tāpat arī
būtu nepieciešams ļaut uzņēmē -
jiem nomak sāt nodokļu parādus
pēc termiņa, kad pašvaldībā ir
pieņemts lēmums par iepirkumu
konkursa rezultā tiem, kā arī būtu
pieļaujams minimālo nodokļu pa-
rādu slieksnis konkursa izsludi-
nāšanas laikā, kas dotu iespēju
Latgales mazajiem uzņēmējiem
nodrošināt pakalpojumu sniegšanu
reģionā.»

«Būtisks atbalsts pašvaldībām
iepirkumu procedūras laikā būtu

nodokļu nomaksas fakta datu mi -
grā cijas tūlītēja atspoguļošana
VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmā» – minēja Rēzeknes pilsē -
tas pašvaldības vadītājs Aleksandrs
Bartaševičs.

Reģionālajā vizītē kopā ar VID
ģenerālsekretāres p.i. Daci Pelēko
bija ieradušās arī nodokļu pārvaldes
Procesu organizēšanas un uzrau-
dzības daļas vadītāja Lau ra Franka
un Muitas pārvaldes di rektora
vietniece Sandra Kārkli ņa – Ād-
mine, kas pašvaldību pār    stāv jiem
sniedza plašu apkopoto statistikas
informāciju par reģionu.

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciālists
Oskars Zuģickis
Tālr: 65423801
e-pasts: oskars.zugickis@
latgale.lv

Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji tikās 
ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām

Laba pārvaldība nozīmē arī
atklātību. Tas nozīmē, ka valsts
un pašvaldības iestādei pēc savas
iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma
ir pienākums nodrošināt, lai sa-
biedrībai būtu pieejama infor-
mācija, kura ir iestādes rīcībā
vai kuru iestādei ir pienākums
radīt. Piemēram, cilvēkam ir
tiesības prasīt informāciju par
iestādes darbu, sniegtajiem pa-
kalpojumiem, par iestādes pa-
veiktā darba rezultātiem, iestādē
nodarbināto personu skaitu, at-
algojumu u.c. Šādas informācijas
sniegšana nodrošina veiksmīgu
valsts pārvaldes un cilvēku sa-
darbību un uzlabo labu pārval-
dību.

Taču jāatceras, ka iestāde
nedrīkst sniegt informāciju par
citu cilvēku datiem.

2. Esi atklāts! Labas pārvaldības princips
paredz, ka valsts un pašvaldības
iestādes rīcībai ir jāveicina pri-
vātpersonas tiesības un tiesiskās
intereses. Veids, kā panākt šādu
rīcību, ir godprātīgi pildīt savus
pienākumus, t.i., objektīvi,
godīgi un saprātīgos termiņos
izskatīt cilvēka jautājumu.

Vienlaikus aicinām atcerēties,
ka cilvēkam arī pašam jābūt
godīgam un apzinīgam, piemē-
ram, sniedzot pilnīgu un patiesu
informāciju iestādei. Privātper-
sonai jāapzinās, ka valsts pār-
valde kalpo visai sabiedrībai
kopumā, tādēļ nav pieļaujama
valsts pārvaldes resursu neliet-
derīga tērēšana, piemēram, vai-
rākkārtīgi vēršoties iestādē par
vienu un to pašu jautājumu, ja
atbilde uz to jau ir sniegta.

3. Esi godprātīgs!

Viens no svarīgākajiem valsts un pašvaldības
uzdevumiem – enerģijas resursu pārvaldība

LABAS PĀRVALDīBAS SAUKļI SABIEDRīBAS INfORMēŠANAI
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PAŠVALDīBAS AKTUALITĀTES

Viļakā radusies iespēja
izmēģināt ātro platjoslas

4G internetu
Lielākā daļa cilvēku mūs-

dienās ir pieraduši dzīvot gi-
gantiskā informācijas plūsmā.
It īpaši gados jauni cilvēki
nevar iedomāties savu dzīvi
bez informācijas un jaunākajām
tehnoloģijām. Pētījumi liecina,

ka mūsdienās cilvēks vienas die nas laikā saņem tik
informācijas, cik cilvēks pirms 150 gadiem saņēma
visas dzīves laikā. Viens no plašākajiem infor mācijas
apmaiņas avotiem ir internets.

Daudziem Viļakas pilsētas un Viļakas novada iedzīvo-
tājiem, kuri dzīvo Viļakas pilsētas apkārtnē, nebija

iespējams saņemt interneta pakalpojumu ar lielu datu ap-
maiņas ātrumu. Viļakas novada dome griezās pie mobilo
sakaru operatora «Latvijas Mobilais Telefons» ar lūgumu
risināt šo problēmu – Viļakas LMT mobilo sakaru pakal -
pojumu tornī uzstādīt 4G interneta raidītāju.

Līdz šīs problēmas risināšanai iedzīvotāji bija neap-
mierināti ar interneta ātrumu pilsētā un tās apkārtnē.
Viļakas novada dome vie nojās ar mobilo sakaru operatoru
«Latvijas Mobilais Telefons» par šī jautājuma risināšanu
2016. gadā.

Šobrīd «Latvijas Mobilais Telefons» tornī ir uzstādīti
4G raidī tāji testa režīmā. Tas jau tagad dod iespēju LMT
klientiem savās mobilajās iekārtās (telefonos, planšetdatoros)
izmantot 4G interneta pakalpojumus. Ir iespējams
griezties «Latvijas Mobilais Telefons» klientu apkalpošanas
centros vai sazināties ar «Latvijas Mobilais Telefons»
speciālistiem telefoniski vai elektroniski un vienoties par
4G rūtera (uztveršanas – raidīšanas iekārtas) bezmaksas

testu. Šī iespēja dos iedzīvotājiem izmēģināt, vai
konkrētā vietā ir apmierinošs interneta ātrums, izlemt,
vai ir vēlme iegādāties šo pakalpojumu.

Sazinoties ar LMT, ir iespēja iegūt ātru internetu
BEZ APJOMA IEROBEŽOJUMA. Līgums tiek slēgts
bez termiņa ierobežojuma, 4G rūteris un tā piegāde – bez
maksas, plašākais 4G pārklājums Latvijā, pieejams
diennakts atbalsta serviss.

Iedzīvotājiem jāvēršas pie «Latvijas Mobilā Telefona»
pārstāvjiem, lai pieteiktos izmēģināšanai vai lai iegādātos
ierīci un pakalpojumu – 4G internetu. Vairāk informācijas
LMT mājaslapā: http://www.lmt.lv.

LMT Klientu centrs Balvos atrodas Brīvības ielā
57; Gul benē – Rīgas ielā 42; Alūksnē – Lielā ezera
ielā 2; Rēzeknē – Latgales ielā 28 un Atbrīvošanas
alejā 138. Bezmaksas uzziņas, zvanot pa tālruņa
numuru 80768076.

Nebijis pasākums Šķilbēnu
pagastā pulcināja atraktīvas
personības uz muzikālu, inte-
lektuālu, Latgali izzinošu vik-
torīnu jeb spēli «Es mīlu te vi,
Latgale!». 

Pasākuma būtība bija divu
komandu savstarpēja saspēle, iz-
pildot desmit uzdevumus, kas
sevī ietvē ra kultūras, ģeogrāfijas,
mūzikas, vēstures, demogrāfijas,
dabas un ap personībām saistītus
jautājumus jeb uzdevumus. Vik-
torīnā piedalījās divas Andru ko-
mandas jeb Šķilbēnu pagasta
pārvaldes vadītāja Andra Mežala
komanda, kurā komandas dalīb-
nieki bija Staņislavs Prikulis,
Ivita Slišāne un Vija Kuļša, kā
arī Upītes Nemateriālās kultūras
mantojuma centra vadītājs Andris
Slišāns, kura komandas dalībnieki
bija Sandra Ločmele, Imants Sli-
šāns un Andris Spridzāns.

Pasākuma sirds – vadītājs
Rolands Keišs – savija kopā
visus nepieciešamos elementus:
uzdevumus, komandas un publiku
uzdevumu risināšanā. Par muzi-
kālajiem uzdevumiem bija parū-
pējusies Cibuļu ģimene: Vilis,
Inese un Rūta Ci buļi, kuri bija
gan sagatavojuši tautasdziesmu
miksli, gan minamās dziesmas
no Streiča filmām, kā arī pasākuma
gala dziesmu: grupas «Galaktika»
repertuāra «Pe leidzi, Dīvs». No
interesantākajiem uzdevumiem
bija «Vairāk vai mazāk», kurā
bija vienkārši jāliek likme vairāk
– mazāk, balstoties uz pretinieku

komandas atbildi. Piemēram, uz
jautājumu, cik procentu no Latvijas
teritorijas aizņem Latgale, kur
Andra Slišāna komanda atbildēja
22,4%, bet Andra Mežala komanda
lika likmi – vairāk, kā izrādā,
Latgale aizņem 22,52% no Latvijas
teritorijas. Klusajos telefonos,
kuros uzdevums bija atstāstīt ko-
mandas biedriem faktus par kādu
pazīstamu cilvēku, izvērtās smieklu
vētrā, jo oriģināls pēc divu cilvēku
«atstāstījuma» pārvērtās smieklīgā,
pārpratumu pārpilnā iznākumā.
Uzdevumā «Ballīte!», kurā bija
jāatbild uz ekspres jautājumiem,
nododot katram nākamajam dāvanu
ar mazu pārsteigumu, kurš pēc 2
minūtēm arī uzsprāga, dzēšot tā
dalīb nieka punktus, kura klēpī tā
uzsprāgst. Ar vienu no galvenajiem
viktorīnas elementiem – laimes

ratu, kurā paši komandu kapteiņi
varēja iegūt sev tik nepieciešanos
punktus savai komandai, – gāja
kā pa kalniem, jo tika uzgriezts
gan maksimālais «10», gan tikai
«1», bet rezultātā ar 48 pret 33
uzvaru izcīnīja Andra Slišāna
komanda.

Pēc uzdevumu daļas visus da -
lībniekus un skatītājus priecēja
uguns šovs no Rīgas: «FireLady»20
minūšu garumā rādīja četras uguns
dejas, priekšnesumus pie Seno
baltu cilšu muzikālā pavadījuma.

Lielum lielais paldies Rolan-
dam Keišam, kurš uzņēmās Artūra
Skrastiņa lomu un spēja visu pa-
sniegt ar humoru, smaidu un la-
bestību, kā arī komandām, kas
ļāvās šai avantūrai, skatītājiem,
kuri atrada laiku un klātienē no-
skatījās realitātes šovu. 

Paldies Mikum, meitenēm no
deju grupas «Čabules», Inesei
Supei, Šķilbēnu pagasta pārvaldes
tehniskajiem darbiniekiem un sir-
snīgs paldies muzikālajam, dina-

miskajam trio: Vilim, Inesei un
Rūtai!

Kultūras centra «REKOVA»
vadītāja 

Kristīna Lapsa

Rekovā norisinās Latvijas valsts svētku ieskaņas
pasākums – šovs «Es mīlu tevi, Latgale!»

KULTūRA
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TūRISMS

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir apstiprinā -
jusi Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas novadu paš -
valdību kopprojektu «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!», kura mērķis ir Ziemeļlatgales dabas vērtību at-
klāšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi.

Ziemeļlatgale ir bagāta ar mežiem un dabas resursiem, taču šis
resurss nav pietiekami apzināts un atklāts iedzīvotājiem un Latgales
potenciālajiem viesiem. Lai veicinātu dabas vērtību atpazīstamību
Ziemeļlatgalē, nākamā gada tūrisma sezonai tiks izveidots tūrisma
ceļvedis «Loba doba Zīmeļlatgolā», kurā tiks apkopota informācija
par dabas teritorijām, īpaši izceļamām ainavām un vietām skaistai
atpūtai, velotūristiem noderīga informācija, kā arī pasākumi, kas
saistīti ar dabu un, protams, ieteikumi videi draudzīgai atpūtai.

Svarīgs ieguldījums tūrisma jomas attīstībā būs piecu vides insta -
lāciju objektu uzstādīšana katra novada teritorijā. Vides instalāciju
objekti paredzēti kā 4 dabas stihiju atspulgi, kas ir uguns, ūdens,
gaiss, zeme, un tiks iekļauti tūrisma maršrutā kā īpaši apskates ob -
jekti jaunajā dabas ceļvedī. Vides instalāciju objekti, kas simbolizē
dabas neaptveramo spēku un skaistumu, darīs Ziemeļlatgali par vēl
interesantāku un pievilcīgāku ceļojuma galamērķi.

Savukārt visa gada garumā Rugāju, Balvu, Kārsavas, Baltinavas
un Viļakas novados tiks organizēti vides apziņu veidojoši pasākumi
visām paaudzēm, lai palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem atklāt Latvijas
dabas skaistumu no jauna. Projekta realizācijai piešķirtais finansējums
ir 52 tūkstoši eiro un apstiprinātās aktivitātes plānots īstenot līdz
2017. gada septembrim.

Ziemeļlatgales pašvaldības ir noslēgušas sadarbības līgumu par
kopēju un mērķtiecīgu darbību, lai veicinātu tūrisma attīstību Zie-
meļlatgalē. Dabas tūrisma un velo tūrisma attīstība Ziemeļlatgales
teritorijās tiek izvirzīta kā prioritārs uzdevums tūrisma izaugsmei un
ilgtspējai.

Projekts «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku se -
vī!» veltīts Latvijas simtgadei. Projektu finansē Latvijas vides aizsar -
dzības fonds un atbalsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija.

Informāciju sagatavoja: Inga Bernāne
Kārsavas novada tūrisma organizatore

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

PROJEKTU KONKURSS

Aitkopības attīstība Susāju pagastā

«Kad 2009. gadā paliku bez
darba, domāju, ko tālāk darīt. Avī -
zē redzēju, ka Medņevas pagastā
ar aitkopību darbojas Irēna Bukša.
No viņas nopirku pirmo aitu, ku -
rai bija trīs bērniņi. Ja jauna aita
pirmajā reizē atnesas ar dvīņiem
vai trīņiem, tas liecina, ka būs
laba auglība aitu mātei. Vaislai –
turpmākai audzēšanai ieteicams
atstāt dvīņus, kur ir vienādi pāri,
ir bijušas divas aitiņas vai divi
teķīši. Tad vēlāk nopirku nākamās
četras aitas. Tā mēs ar sievu Inesi
sākām pamazām saimniekot.

Patlaban saimniecībai ir pārejas
posma periods uz bioloģisko sa-
imniekošanas veidu. Tagad ir 12
aitu mātes, 3 vecākās jaunaitas,
kuras šogad tiks lecinātas, 6 jau-
nākās jaunaitas, jaunās aitiņas
turpinu audzēt par aitu mātēm,
teķīši tiek pārdoti. Šogad no LAD
projekta atbalsta iegādāšos vēl
25 aitu mātes, tā paplašinot ga-
nāmpulku un attīstot aitkopību.
Ganāmpulkā ir viens sertificēts
vaislas Vācijas vietējās Merino
šķirnes teķis. Aitiņas netiek aple-
cinātas ātrāk par pusotru gadu,
lai aitiņa jau ir izaugusi, spējīga
iznēsāt un dzemdēt stiprus pēc-
nācējus,» par savu darbošanos
stāsta A. Dvinskis.

Darboties aitkopībā izvēlējās,
jo tā esot vienkāršāka darbības
joma. Kazas un govis ir jāslauc,
lopiņš ir jāapmeklē vairākas reizes
dienā. Kā arī liellopiem vajadzīgas
lielākas platības, kuru saimniekam
pie mājām nav. Audzējot aitas,
brīvāks laiks ir, kad aitas ir ga -
nos, bet visatbildīgākais laiks ir,
kad dzimst jēri, tad nākas celties
pat vairākas reizes naktī, lai do -
tos pie aitām un uzraudzītu, vai
viss norit veiksmīgi. Dažreiz nā -
kas jaunaitām palīdzēt dzemdībās,
jo gadās lielāki jēri. Darbīgs ir
arī siena sagatavošanas posms,
un atbildīgs laiks ir novērot, kā
pēc dzimšanas aug mazie jēriņi,
ir svarīgi laicīgi tos sākt piebarot
ar spēkbarību jau no divu nedēļu
vecuma.

Aitkopim ir jābūt plaša profila
speciālistam, viņam ir jābūt ve-
tārstam, grāmatvedim, agronomam

un zootehniķim. «Ir jāveic pieraksti
aitkopības uzskaites žurnālā. Ir
jāiekārto speciāla burtnīca, kur
pieraksta visu, kas notiek ar aitām,
kad lecinātas, kad dzimuši jēri,
cik svēruši, kad dzimuši, cik pirms
lecināšanas svērušas aitas, jo zi -
ņas jāsūta Lauksaimniecības datu
centram, jāpiefiksē, kādi ve teri -
nārie pasākumi veikti, jo atmiņa
nav tik laba, lai visu precīzi, pre -
cīzi atcerētos par katru aitu. Pa-
gaidām ganāmpulks nav liels,
tāpēc visām aitām zinu vārdus:
Zuze, Skaistule, Boce u.c. Tos
izdomāju, skatoties no aitu mam-
mas un tēva pirmajiem burtiem
vai pēc izskata. Cenšos nelikt
cilvēku vārdus, bet, kad nopērc
aitas no citiem saimniekiem, tad
bieži vien vārds jau ir dots, un tā
turpinu saukt jauno ganāmpulka
aitu. Svarīgi, lai ir proteīniem ba -
 gāta barība, ir jāsēj speciāli sēju -
mi ganībām, tad varēs sagatavot
arī kvalitatīvu sienu ziemas sezo -
nai. Esmu apmeklējis arī kursus
par tiesībām veikt aitu pārraudzību
savā ganāmpulkā – ir sertifikāts
un apliecība, lasu atbilstošu lite-
ratūru, apmeklēju kursus, semi-
nārus. Ļoti noderīgi ir arī pieredzes
apmaiņas braucieni, kad apmek-
lējam lielās aitu audzēšanas sa-
imniecības,» aitkopības nozares
specifiku atklāja Arnis.

Pašvaldības projektā iegādātās
lietas ir vērtīgas. Jaudīgais elek-
triskais gans palīdzēs ne tikai aitas
nosargāt aplokā, bet neļaus arī
klejojošiem suņiem iekļūt aplokā
un uzbrukt aitām. Arnis cer, ka
pasargās arī no nelūgtiem meža
zvēriem. Aitas ātri apgūst, ka žogs
ir pieslēgs elektriskajam ganam,
bet jēri gan ir ziņkārīgi, un paiet
laiks, kamēr saprot, ka tur nedrīkst
pieskarties, tur elektrība. Arī ap -
loka žoga siets ļoti noderīgs, it
sevišķi gar ceļmalām. Ar elek-
triskajām šķērēm varēs daudz āt -
rāk nocirpt aitu un ganāmpulku
būs iespējams nocirpt īsākā laika
posmā. Iegādājoties elektriskie
svari bija jāverificē, lai precīzi
varētu nosvērt gan jērus, gan
aitas. Projekts saņēma 2000,00 Eur
pašvaldības finansējuma, līdzfi-

nansēja ar vairāk nekā 10 %, tas
sasniedza 20 % jeb 400,00 Eur.
Projekta realizētāju visvairāk sa-
mulsinājuši projekta nosacījumi,
ka var iesniegt tie, kuru saimnie-
ciskā darbība VID (Valsts Ieņēmu -
mu Dienestā) reģistrēta ne ilgāk
par 5 gadiem. Vēlētos, lai vairāk
būtu projektu konkursi uzņēmē-
jiem. Nākotnē saimniecībā būtu
nepieciešams dziļurbums, lai
varētu nodrošināt ūdens apgādi
saimniecībai un ganāmpulkam,
kuru ir plānots paplašināt. «Ir
jādara tas, kas patīk! Darbs ir
jādara tāds, par kuru ir gandarī -
jums un kurš atalgojas. Darbs ir
jādara ar mīlestību. Man patīk
nodarboties ar aitkopību. Ganda-
rījums ir, kad dzimst mazie jēri,
kad izdodas pārdot teķīšus, kuri
tiek realizēti galvenokārt gaļai,
un klienti ir priecīgi par kvalitatīvu
produkciju,» sniedz padomu ait-
kopis.

Arnis Dvinskis saka: «Paldies
Viļakas novada lauku attīstības
speciālistei Anitai Kokorevičai, ku -
ra iedrošināja startēt Lauku atbals -
ta dienesta izsludinātajā projektu
konkursā; liels paldies Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības
centra Balvu konsultāciju biroja
konsultantei Vinetai Smirnovai,
kura palīdzēja sagatavot projektu
Lauku atbalsta dienesta projektu
konkursam! Paldies Viļakas no -
vada domei par uzņēmējdarbī -
bas projektu konkursa izsludinā-
šanu, paldies Susāju pagasta pār-
valdei par atbalstu un paldies
Vijai Klegerei par iedrošinājumu
un konsultācijām, sagatavojot
projekta pieteikumu pašvaldības
projektu konkursam! Liels paldies
visiem, kas atbalstīja manu pro -
jektu – «Aitkopības nozares at-
tīstība-2»! Liels paldies manai
sievai Inesei par lielu atbalstu
šajā man saspringtajā dzīves pos-
mā!»

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

Viļakas novada Susāju pagasta iedzīvotājs, saimnieciskās
darbības veicējs Arnis Dvinskis 2012. gadā reģistrēja savu ga-
nāmpulku, pārņemot no mammas, lai nodarbotos ar aitu
audzēšanu. Mīlestība pret dzīvniekiem un laukiem Arnim jau ir
kopš bērnības, jo viņa mamma bija vetārste un jau kā mazam
puikam viņam patika vērot, kā darbojas mamma, klausīties,
mācīties un palīdzēt. Divpadsmit gadu vecumā iemācījās slaukt
govi. Šogad Arnis Dvinskis realizēja divus projektus. Aitkopības
attīstību sāka, realizējot Lauku atbalsta dienesta projektu
pasākumā «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības», kurā paredzēja iegādāties traktoru MTZ,
piekabi, kūtsmēslu izkliedētāju un aitu mātes. Viļakas novada
pašvaldības atbalstītais projekts deva iespēju iegādāties saimniecības
attīstībai nepieciešamos pamatlīdzekļus: aitu cērpjamās elektriskās
šķēres, lopu sveramos elektroniskos svarus ar nožogojumu,
jaudīgu elektrisko ganu un aitu aploka sietu.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Balvu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasā-
kumiem

Apakštēma: Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem
Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Brīvības iela 46a, Balvi, Balvu novads, 2.st. zāle
Datums: 23.11.2016
Gr. nr. 6BI-S

Nodaļas speciālists/moderators: Vineta Smirnova
Nodaļas vadītājs: Ivars Logins

Ziemeļlatgales pašvaldības mērķtiecīgi
attīsta dabas tūrisma piedāvājumu
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30. septembrī Rēzeknes Teh-
noloģiju akadēmijā tika orga-
nizēta «Zinātnieku nakts-2016»,
kur ikvienam interesentam tika
piedāvātas daudzpusīgas akti-
vitātes par tēmu «Tehnoloģijas
un dzīves kvalitāte». Lielisko
iespēju piekļūt tuvāk zinātnes
brīnumiem vēlējās izmantot 
arī Viļakas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi un skolotājas L. Bi -
zune, G. Stepanova, V. Medne
un S. Šaicāne.

Vakara gaitā akadēmijas pla-
šajās telpās pulcējās lieli un ma -
zi, lai sekotu līdzi dažādiem aiz-
raujošiem eksperimentāliem de-
monstrējumiem, kā arī piedalītos
radošajās darbnīcās un konkursos.

Pasākuma laikā tika organizē -
tas daudzveidīgas nodarbības –
gan darbs ķīmijas laboratorijā,
lai skaidrotu ikdienā notiekošu
proce su būtību, digitālo mācību
rīku demonstrējumi un iepazīsti-
nāšana ar zinātniskajiem sasnie-
gumiem lāzertehnoloģiju jomā,
gan interaktīva nodarbība, kuras
laikā kopā ar Laimes lāci notika
dzīves kvalitātes meklējumi, gan
ēdienu degustācija, domājot par
izjūtām sabiedriskajā ēdināšanā.
Daudzi ģimnāzisti devās uz prak-
tisku nodarbību, kuras laikā kva-
lificētu speciālistu vadībā varēja
noteikt savus bioloģiskos para-
metrus vai piedalīties mākslīgās

elpināšanas apmācībā. Savukārt
jaunākie skolēni piedalījās «Psi-
holoģijas brīnumu» eksperimentos,
lai pētītu un izjustu uztveres, at-
miņas, domāšanas un iztēles īpat-
nības. Tika apmeklēta arī izstāde,
kura lika aizdomāties par to, ka
veselīgu vidi sev apkārt rada pats
cilvēks. Tika paredzēti arī studentu
izgatavoto robotu cīņu paraugde-
monstrējumi.

Patīkams pārsteigums akadē-
mijas Mehatronikas un Plūsmu
mehānikas laboratorijā bija tikša -
nās ar Viļakas Valsts ģimnāzijas
absolventu, tagad akadēmijas 
3. kursa studentu Ritvaru Rēvaldu,
kurš mums demonstrēja savu un
citu studentu veikumu darbā ar
modernām mūsdienu tehnoloģi -
jām. Priecājamies un lepojamies!

Vakara pasākuma laikā arī sko-
lotājiem tika piedāvāta lieliska

iespēja darboties seminārā «Zi-
nāšanu menedžments», kur tika
godināti arī akadēmijas 1. kursa
studentu anketas «Mans labākais
skolotājs» titulētie skolotāji no
dažādām republikas skolām. Pa-
teicības rakstu par ieguldīto darbu
skolēnu izaugsmē, dāvāto sirds
siltumu un sniegtajām dzīves
gudrī bām saņēma ar Viļakas Valsts
ģimnāzijas skolotājas Sarmīte Ša-
icāne un Veneranda Medne. Ap-
sveicam!

Zinātnieku nakts pasākums
bija lieliska iespēja saskarties ar
zinātnes neparasto pasauli un pa-
plašināt zināšanas par tehnoloģiju
nozīmi un ietekmi savā ikdienas
dzīvē.

Pasākumā līdzdarbojās Viļa-
kas Valsts ģimnāzijas Zinātņu un

tehnoloģiju MK vadītāja 
Lilita Bizune

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji apmeklē 
«Zinātnieku nakts-2016» pasākumu Rēzeknē

Žīguru bibliotēka sadarbībā ar Žīguru Kultūras namu jau
sesto gadu rīko dzejas daiļrunātāju konkursu. Šogad konkurss
bija veltīts Mārim Čaklajam.

A. Bels un V. Vīķe – Freiberga par Māri Čaklo saka tā:
«Māris Čaklais…
Māra raksturs atbilst viņa uzvārdam. Viņš tiešām bija apbrīnojami

čakls darba rūķis, žurnālists un rakstnieks, kurš spēja iedziļināties lietu
būtībā, kurš spēja izprast savu apkārtni, draugus, tuviniekus, sabiedrī -
bu, kritiski visu pārbaudīt, dokumentēt un aprakstīt. (V. Vīķe – Freiberga)

Viņš bija ziņkārīgs kā bērns un gudrs kā sirmgalvis. Viņā sadzī -
voja altruists ar egoistu, un nekad nevarēja zināt, kurš ņems virsroku.
Būdams spoža intelekta un tiešu jūtu cilvēks, viņš radīja nemirstīgu
dzeju.» (A. Bels)

7. oktobrī Žīguru kultūras namā pulcējās mazāki un lielāki daiļ -
runātāji no Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» un Žīguru
pamatskolas 1.–4. klašu skolēni.

Katrs dalībnieks deklamēja vienu dzejoli. Skolotāju sagatavots, at -
balstīts un uzmundrināts, mazais daiļrunātājs uzstājās savu vienaudžu,
skatītāju un žūrijas (Linda Ozola – Viļakas pamatskolas skolotāja;
Sanita Orlovska – Žīguru pamatskolas direktore; Ija Krilova – Viļa -
kas pamatskolas skolotāja) priekšā.

Konkursu vadīja Anastasija Plačinda – Viļakas novada Žīguru
bibliotēkas vadītāja.

Noklausoties divpadsmit dalībnieku uzstāšanos, žūrija katram no
viņiem piešķīra nomināciju un balvas, kuras sarūpēja Žīguru bibliotēka:

Nelli Žuravļova – Vislabākais mazais daiļrunātājs (6 gadi);
Lauris Palameiks – Vislabākais lielais daiļrunātājs (3. klase);
Mija Ludikova – Labākais mazais daiļrunātājs (5 gadi);
Annija Plačinda – Labākais lielais daiļrunātājs (3. klase).
Visjaunākie konkursa dalībnieki bija Žīguru PII «Lācītis» audzēk -

ņi – četrgadīgie Renārs Logins, Amelīna Plačinda un Jānis Valters.
Bērni kopā ar savām skolotājām Nataļju Dmitrijevu un Elitu Locāni
mācījās dzejoļus «Visi pārvēršas», «Bites redze» un «Truša nedarbs».
Konkursa žūrija Amelīnai piešķīra nomināciju Mazākais daiļrunātājs,
Renārs no žūrijas viedokļa bija Klusākais daiļrunātājs, bet Jānis
Valters tika atzīts par Nopietnāko daiļrunātāju. Nomināciju Nopietnākais
daiļrunātājs saņema arī 2. klases skolniece Elīza Slišāne.

1. klases skolēns Rinalds Slišāns, runājot dzejoli «Pūces miega-
dziesmiņa», tik enerģiski kustējās, ka žūrija viņam piešķīra nomināciju
«Kustīgākais daiļrunātājs».

Elīza Pužule – Skaļākais daiļrunātājs (1. klase);
Raitis Logins – Emocionālākais daiļrunātājs (6 gadi);
Dominika Biuka – Drosmīgākais daiļrunātājs (3. klase);
Žūrija īpaši uzsvēra, ka ļoti priecē tas, ka konkursā ar katru gadu

piedalās vairāk zēnu.
Muzikālu sveicienu – dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem – bija sa-

gatavojuši Žīguru Kultūras nama bērnu vokālā ansambļa «Čiekuriņi»
dziedātāji.

Par pasākuma organizēšanu saku lielu paldies Žīguru KN pasā ku -
mu organizatorei Daigai Elksnītei, pateicos dalībniekiem, viņu skolo -
tā jiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam, žūrijas locekļiem
par atsaucību.

Paldies vecākiem par lielo atsaucību un atbalstu dzejoļu mācīšanā!
Uz tikšanos nākamgad!

Informāciju sagatavoja: Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda
Foto: Elza Elksnīte

Dzejas daiļrunātāju 
konkurss Žīguros

21. oktobrī «Rūķīšu» gru -
piņā norisinājās rudens sporta
svētki.  Šogad mūsu grupiņas
mo to bija: «Spēks! Vienotība!
Draudzība!».

Šīs trīs lietas mums arī pierā-
dījās sporta svētku laikā – visi
bija ļoti draudzīgi, vienoti un spē -
ka pilni darboties. Bērni tika sa -
dalīti divās draudzīgās koman -
dās. Svētki varēja sākties! Uzde-
vumi bija dažādi – gan aktīvi, gan
spēku pārbaudoši un, protams,
neizpalika komandu savstarpējais
ātrums. Komandu biedri, veicot
uzdevumus, paspēja arī palīdzēt
otram bērnam no pretējās ko-
mandas, kas arī skaitījās kā bo -
nuss komandai par palīdzību. Ak -
tivitātes bērnos radīja lielas emo-
cijas un gandarījumu par paveikto.
Prieks bija tik liels, ka bērni
nemaz nepamanīja, ka uzdevumi

bija beigušies. Sekoja jautājums,
vai mēs vēl kaut ko darīsim?
Mūsu grupiņai tas vairāk izklausī -
jās pēc multfilmu varones Mašas
teiktā: Vēl! Vēl! Vēl! Un tas, pro -
tams, nozīmē, ka turpinājums vēl

sekos. Katrs bērns saņēma patei-
cību, saldumiņu un ēdamo naudas
zīmīti. Paldies mīļajiem bērniem
par piedalīšanos!

Pirmsskolas skolotāja 
Inese Logina

Rudens sporta svētki «Rūķīšu» grupiņā Medņevas
pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa»

Oktobra mēnesis bija veltīts
daudzveidībai, ko mums katram
sniedz rudens.

Vairākas nedēļas pirmsskolas
gaiteni rotāja krāšņas dārzeņu,
augļu un ogu, kā arī ziedu kom-

pozīcijas. Tās viena otru nomai -
nīja vairāku nedēļu garumā.

Rudens dabas krāsas iekrāsoja
skaisto ziedu kompozīcijas, ko
veidoja bērni kopā ar saviem ve-
cākiem.

Izstādē varēja vērot pirmssko -
las bērnu un 10. klases skolēnu
pašu rokām izveidotas puķes no
kļavu lapām, kas tapa labo darbu
nedēļā.

Izstādes palīdzēja tapt, patei-
coties bērnu vecāku ieinteresētībai,
atbalstam un sapratnei.

Liels paldies viņiem par to!
Rekavas pirmsskolas 

skolotājas V. Kuzmina
un E. Siliņa

Foto: I. Serda, L. Ločmele

Rudens krāšņums Rekavas pirmsskolā
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Izglītības iestādes iesaistās
makulatūras un izlietoto bateriju

vākšanas konkursā 
«Tīrai Latvijai!» rūpējoties 

par otrreizējo izejvielu pārstrādi
Rūpējoties par tīru Latvijas vidi un iesaistot aizvien lielāku

sabiedrības daļu atkritumu šķirošanā un otrreizējo izejvielu
vākšanā, «Zaļā josta» ir uzsākusi ikgadējo otrreizējo izejvielu
vākšanas konkursu «Tīrai Latvijai!» skolām. Šajā mācību
gadā izglītības iestādes tiek iesaistītas makulatūras un izlietoto
bateriju vākšanā pārstrādei.

Konkursam «Tīrai Latvijai!» aicinātas pieteikties vispārējās,
profesionālās un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī interešu
izglītības iestādes. Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādes
pārstāvim jāreģistrē skola konkursa elektroniskajā datu bāzē «Zaļā
josta» mājaslapā www.zalajosta.lv, kā arī jāveicina skolēnu iesaiste
otrreizējo izejvielu aktīvā vākšanā. Visa konkursa ietvaros savāktā
makulatūra un baterijas tiks nogādāti pārstrādē, piešķirot tām
pievienoto vērtību un atgriežot atkārtotā apritē. Konkursa rezultāti,
savāktie otrreizējo izejvielu apjomi, kā arī uzvarētāji tiks paziņoti
2017. gada maijā. 

Konkursa pirmajās norises dienās makulatūras vākšanai pie tei -
cās 92 izglītības iestādes, no kurām pārstrādei nogādāti 2,8 tonnas
nevajadzīgu papīru. Savukārt izlietoto bateriju vākšanā šobrīd jau
iesaistījās 59 izglītības iestādes, kas uzskatāmi apliecina Latvijas
mācību iestāžu un to audzēkņu vēlmi iesaistīties vides projektos
un palīdzēt veidot tīrāku un sakoptāku vidi.

Kā pierāda iepriekšējie konkursa norises gadi, otrreizējo izej -
vielu vākšana vieno ne tikai izglītības iestāžu audzēkņus, bet arī
viņu vecākus, ģimenes locekļus un apkārtnes iedzīvotājus, kas, lai
atbalstītu bērnu iniciatīvu, kopīgi vāc izlietotās baterijas un maku -
latūru. Tādējādi tiek sekmēta sabiedrības izpratne par atkritumu
šķirošanas nozīmi, bīstamo atkritumu nevēlamo ietekmi uz vidi,
vērtīgu resursu saglabāšanas iespējām. Kā norāda apsaimniekotāji,
otrreizējo izejvielu vākšanas konkurss ik gadu palīdz savākt
simtiem tonnu vērtīgu resursu, kas nevis tiek izmestas kopā ar
sadzīves atkritumiem, bet nonāk pārstrādē un atdzimst jaunās vēr-
tībās.

«Zaļā josta» rīkotajos otrreizējo izejvielu vākšanas konkursos
ik gadu piedalās arvien lielāks dalībnieku skaits. Pagājušajā
mācību gadā izlietoto bateriju vākšanā iesaistījās 219 izglītības
iestādes, savācot un pārstrādei nogādājot 27,64 tonnas izlietotu un
vairs nederīgu bateriju. Savukārt makulatūras vākšanas disciplīnu
skolas sāk gaidīt jau vasaras sākumā, kad, kārtojot bibliotēkas un
utilizējot vecos mācību materiālus, tiek savākti pirmie konkursa
ietvaros nododamie makulatūras apjomi. Pagājušajā mācību gadā
makulatūras vākšanā iesaistījās 409 izglītības iestādes no visas
Latvijas, savācot un nododot pārstrādei 1185,5 tonnas makulatū-
ras.

Otrreizējo izejvielu vākšanas konkursu «Tīrai Latvijai!» rīko
«Zaļā josta» sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Makulatūras
vākšanas disciplīnu atbalsta AS «Latvijas valsts meži», savākto
makulatūru izved un nogādā pārstrādei SIA «Līgatnes papīrs»,
SIA «Clean R» un SIA «AP Kaudzītes». Izlietoto bateriju vākšana
norisinās sadarbībā ar AS «BAO» – līderi izlietoto bateriju ap-
saimniekošanā Latvijā.

Plašāka informācija par konkursu:
Ilze Liepa-Balode, «Zaļā josta» pārstāve

Tālr.: 67808112, mob.tālr.: 29154531, 
e-pasts: konkurss@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv

Rudens ir pienācis nemanot,
līdzi sev nesot jaunu mācību ga -
du ar jaunām domām, krāsām
un skaņām.

1. septembra rīts Medņevas
pirmsskolas izglītības iestādē «Pa-
saciņa» iesākās ar patīkamu kņadu
un rudens ziedu smaržu. Grupas
piepildījās ar ilgi gaidītajiem
bērnu mīļuma pilniem smaidiem,
smiekliem un skatieniem! Izglī-
tojamos sagaidīja pirmsskolas

skolotājas un skolotāju palīgi.
«Lāčuku» grupu apciemoja lā -

cēns Pūks, kurš visu vasaru sku-
mīgs gaidīja bērnus un beidzot
bija priecīgs, ka viņa grupiņā visi
ir jautri, draudzīgi un priecīgi par
atkalredzēšanos! Lācēns sveica sa -
vus draugus 1. septembrī ar gar-
šīgiem našķiem un spēlēja ar
bērniem jautras izzinošās rotaļas.

«Rūķīšu» grupas bērnus sa-
gaidīja Rūķis, kurš aicināja uz

sarunu par pavadītajām vasaras
brīvdienām un dažādām jautrām
rotaļām.

«Ežuku» grupā bērnus sagaidī -
ja lielais Ezis, kurš aicināja uz
rotaļām ar krāsainajiem ziepju
burbuļiem.

Protams, neizpalika arī pār-
steigumi. Katrai grupai bijām sa-
rūpējuši lielo, garšīgo kliņģeri, ar
kuru bērni cienājās pirms došanās
pastaigā.

Paldies sakām Viļakas novada
domes priekšsēdētājam Serge jam
Maksimovam par pārsteiguma kliņ-
ģeri 1. septembra rītā un Viļakas
novada Susāju pagasta pārvaldes
vadītājam Ilmāram Locānam par
garšīgajām konfektēm.

Diena pagāja ātri un izvērtās
par ļoti jauku, emocijām bagātu
dienu!

Visām Viļakas novada izglītī -
bas iestādēm vēlam – lai labi klā -
jas Jaunajā mācību gadā! Lai iz-
dodas gribēt, mācēt un varēt!

Medņevas pirmsskolas 
izglītības iestādes 

«Pasaciņa» kolektīvs

30. septembrī Rekavas pirm-
sskolas bērni un darbinieki de -
vās rudens noskaņu ekskursijā
pa Šķilbēnu pagastu, lai tuvāk
iepazītu savu dzimto pusi.

Šķilbēnu pagastā ir 3 lieli cie -
mi – Upīte, Rekova un Šķilbani,
kuros mēs pabijām.

Ar lielu interesi bērni devās
uz Upītes ciemu, jo tur ir daudz
interesantu cilvēku.

Mūsu bērni bija priecīgi iepa-
zīties ar citas skolas pirmsskolas
bērniem un skolotājiem. Ierodoties
Upītes pamatskolā, vienojāmies
kopīgā rotaļā «Upeite».

Skolas direktore mūs iepazīs-
tināja ar skolu un tās dzīvi. Vēl
lielāks prieks bija par dāvanām –
krāsojamām grāmatām, ko katrs
saņēma no Upītes pamatskolas
kolektīva.

Pie Upītes Tautas nama mūs
sagaidīja Ontona Slišāna Upītes

Kultūrvēstures muzeja vadītāja Li -
gita Spridzāne un Upītes bibliotē -
kas vadītāja Lolita Spridzāne. Ko -
pīgā rotaļā «Vilks un kaza» iesā -
kās mūsu ekskursija Tautas namā.

Muzejā bērni uzmanīgi klau-
sījās Ligitas interesanto stāstījumu
un apskatīja muzeja eksponātu
kolekciju, īpaši piesaistīja pašda-
rinātas lelles un interesantās ze -
ķes, un priecēja saņemtās dāvanas –
audio ieraksti, O. Slišāna grāmatas
un nozīmītes. Apbrīnojama ir šī
ciema ļaužu uzņēmība saglabāt
latgaliešu tradīcijas.

ZS «Kotiņi» bija iespēja ie-
raudzīt daudz un dažādus kaķēnus,
kuriem atvēlēta īpaša māja. Todien
gan neizdevās sastapt visus 23 ka-
ķus, bet bija patiess prieks papaijāt
mazos pūkainīšus. Visiem ļoti gar -
šoja cienasts – āboli.

Tālāk ekskursija turpinājās ko -
pā ar Rekavas vidusskolas 6. kla -

si uz Šķilbēnu robežapsardzības
nodaļu, kur ekskursiju vadīja Zin -
tis Kuģenieks.

Ekskursijas laikā robežsargi
klātesošos iepazīstināja ar robež-
sargu darba ikdienu. Varēja klātie -
nē apskatīt robežsardzes trans-
portlīdzekļus (kvadriciklus, apvi -
dus automašīnas), darba un at -
pūtas iespējas. Tomēr vislielāko
interesi izraisīja kinologu un die-
nesta suņu paraugdemonstrējumi,
kā arī iespēja nofotografēties ar
suņiem.

Lielu paldies sakām par izde-
vušos ekskursiju Upītes pamat-
skolas kolektīvam, Ligitai Spri-
dzānei un Lolitai Spridzānei,
Inārai Matisānei un Šķilbēnu ro-
bežapsardzības nodaļas kolektī -
vam, kā arī autobusa šoferim
Francim Bukšam.

Rekavas pirmsskolas skolotājas
Elita Siliņa un Vera Kuzmina

Satikšanās prieks Medņevas pirmsskolas
izglītības iestādē «Pasaciņa»

Rudens ir ābolu laiks. Šogad
ābeles savas veltes bagātīgi dala
katram ābolu kārotājam. Ābolus
jau sen uzskata par vissenāk
pazīstamajiem augļiem. 23. sep-
tembrī Viduču pamatskolas 1.-
5. klašu skolēni kopā ar savām
audzinātājām un vecākiem Med-
ņevas Tautas namā cildināja
ābolus pasākumā «Mans ābolu
grozs».

Tā kā septembris ir arī dzejas
dienu laiks, tad skolēni mācījās
dzejoļus un dziesmas par āboliem.
Uz pasākumu katra klase ieradās
ar lielākiem un mazākiem, skaisti
izrotātiem ābolu groziem, jo katrs
gribēja padižoties ar sava dārza
skaistākajiem un garšīgākajiem
āboliem.

2. klases skolniece Eva Au-
gustāne savā grozā bija ielikusi 

9 ābolu šķirnes no sava dārza.
Ābolu grozi piedalījās konkur -

sā «Skaistākais ābolu grozs». Vi -
si grozi uz pasākumu bija tā sapo -
sušies, ka noteikt skaistāko nebija
iespējams. Katra klase tika pie sal -
dām balvām.

Pasākumā dziesmas un dzejoļi
mijās ar mīklu minēšanu, rotaļām
un ticējumiem par āboliem. Vienu
ticējumu iesakām ievērot katram
augļu dārza īpašniekam:

• Lai ābolu raža būtu katru
ga du, tad februārī jāizgriež ābe -
lēm zari.

Tautas nama vadītāja Skaidrīte
Šaicāne visus cienāja ar tēju un
garšīgiem, mutē kūstošiem ābolu
pīrāgiem. Katram bija iespēja no -
garšot sulīgos ābolus.

Visi āboli aizceļoja uz skolas
ēdnīcu, kur tos mūsu čaklās pavā -
res pārvērtīs garšīgos kompotos,
ķīseļos un uzpūteņos.

Lai visiem mums skaists un
bagāts rudens!

Viduču pamatskolas skolotāja 
B. Logina

Miķeļdienas ceļojums pa Šķilbēnu pagastu

«Mans ābolu grozs»
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IZGLīTīBA

Viļakas Valsts ģimnāzija gūst panākumus
Valsts ģimnāziju sadarbības pasākumā 

«...un Čaks» Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

24. oktobrī norisinājās Valsts ģimnāziju radošo aktivitāšu die -
na «... un Čaks» par godu dzejnieka 115 gadu jubilejai. Pasā -
kums – konkurss norisinājās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, jo
Čaks ir šīs ģimnāzijas absolvents un Pārdaugavai viņa dzīvē un
dzejā ir bijusi īpaša loma.

Pašaizliedzīgi ziedojot brīvdienu pirmo dienu un veltot to sevis
pilnveidošanai, seši Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi gatavoja
dāvanu – mājas darbu un piedalījās dažādos konkursos – laboratorijās
sadarbības ģimnāzijā:

Rinalds Ločmelis (tulkošanā no latviešu angļu valodā);
Anastasija Sediha (tulkošanā no latviešu krievu valodā);
Linda Zaremba (tulkošanā no latviešu vācu valodā);
Evija Kravale (vizuālā māksla – dzejoļa interpretācija zīmējumā);
Linda Makarova (muzikāls priekšnesums);
Elīna Zaķe (daiļruna).
«Pievienotās vērtības» daļā savās pārdomās par Čaku un viņa

dzīvi bija aicināti dalīties mākslinieks A. Vilipsōns, teātra zinātniece
L. Ulberte un RVvģ skolēns/pētnieciskā darba «A. Čaka dzeja
Pārdaugavas ģeogrāfiskajā ainavā» autors.

Noslēgumā notika apbalvošana, cildinot ģimnāzistus par labākajiem
sasniegumiem konkursos - laboratorijās. VVģ skolniece Anastasija
Sediha saņēma RVvģ godinājuma rakstu par labāko sasniegumu
radošajā konkursā tulkošanā no latviešu krievu valodā.

Skolēnus konkursam sagatavoja Ineta Lindenberga, Rasma Vil -
kaste, Ilona Bukša, Jānis Laicāns, Līga Leitena, Tamāra Mihačova,
Tatjana Nāgele.

Informāciju sagatavoja: Santa Bondare
Viļakas Valsts ģimnāzijas

Direktores vietniece metodiskajā jomā

Oktobra mēnesī Viļakas Valsts
ģimnāzijas kolektīvs iesaistījās
akcijā «Labie darbi». Mūs uz-
runāja organizācijas «Palīdzē-
sim.lv» aicinājums palīdzēt
citiem un vairot gandarījuma
sa jūtu sevī.

1. Tā kā vasarā, gatavojoties
skolas jubilejai, bija sarūpēti ozo -
lu stādi, papildinājām koku ap-
stādījumus ar jauniem ozoliņiem.
Šo darbu uzticējām vecākajiem
ģimnāzistiem – 12. klasei.

2. Draudzīgas attiecības izvei -
dojušās 11.c klasei ar zemnieku
saimniecību «Ievulejas», par kuru
darbību jaunieši veidoja prezen-
tāciju konkursam «Laiks lau -
kiem!». Šogad skolēni saimnie -
kiem palīdzēja novākt bagātīgo
ābolu ražu. Pateicībā Valērija un
Ņina Romanovi dāvāja ābolu
grozu visai ģimnāzijas saimei.

3. 11.a klases jaunieši palīdzēja
sakopt Viļakas luterāņu baznīcas
apkārtni.

4. Turpretī 10. klases kolektīvs
ciemojās Viļakas sociālās aprū -

pes centrā, kur palīdzēja darbi-
niekiem vākt lapas centra teritorijā.
Akcijas iedvesmoti, desmitie ga-
tavojas pavasarī realizēt ideju –
veidot sajūtu taku Viļakas PII
«Namiņš» bērniem no dabas ma-
teriāliem – zīlēm, kastaņiem, čie-
kuriem, ko jau ir savākuši.

5. 9. klases skolēni devās uz
Viļakas Jēzus sirds Romas katoļu
baznīcu, lai palīdzētu gan priesterim
G. Skutelam, gan uzraudzei Ge-
novefai Loginai saimnieciskajos
darbos. Meitenes uzkopa dievnama
telpas, zēni darbojās pie malkas
grēdas. Pēc darba priesteris visus
cienāja ar karstu tēju un no Itāli jas
atvestiem našķiem. Jaunieši labprāt
aprunājās un dalījās iespaidiem.

6. Sirsnīgas attiecības ģimnā-
zijas kolektīvs uztur ar skolas
pen sionētajiem skolotājiem. Šoreiz
8. klase divas pēcpusdienas de -
vās pie skolotājiem Krištopāniem,
lai palīdzētu savrupmājas dārza
darbos.

7. Viļakā vairākās vietās var
apskatīt piemiņas zīmes un ak-

meņus. Taču 7. klases skolēni ie-
vēroja, ka tiem ir nepieciešama
sakopšana. Tāpēc viņi nolēma pil -
sētas lielāko piemiņas zīmi grā -
matniecības pamatlicējiem Vin-
centam Leiko un Jānim Cibuļskim
notīrīt, sakārtot akmeņu bruģi.

8. Šai laikā izmantojām iespēju
sakopt savas skolas apkārtni –
vā cām lapas pagalmā un sporta
laukumā.

9. Gribas pieminēt arī Viļakas
Valsts ģimnāzijas vecākus, kuri
palīdz un dod iespēju skolas au-
dzēkņiem braukt ekskursijā, ja
ģimenei nav iespējas atbalstīt šā -
du pasākumu. Paldies par jūsu
sirds siltumu un labajiem darbiem!
(vecāki nevēlas būt publiskoti)

Katrs darbs, par ko saņem pre tī
cilvēku pateicības vārdus, smaidus,
pat asaras, piepilda mūsu garīgo
pasauli ar siltumu, gaismu un la-
bestību! Darīsim labu līdzcilvē-
kiem!

Apkopoja VVģ direktores viet-
niece audzināšanas darbā Ineta
Lindenberga

Darīt labu citiem – dvēseles piepildījums sev!

Bibliotekāri saka, ka grāmatas runā. Kā Jums lie -
kas, vai tā ir taisnība? Ar tādiem vārdiem Žīguru bib-
liotēkas vadītāja Anastasija Plačinda 25. oktobrī sa -
gaidīja Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes «Lā cī -
tis» vecākās grupas audzēkņus, kuri Grāmatu nedēļas
ietvaros apmeklēja bibliotēku. Bibliotēkas vadītāja ma -
zajiem apmeklētājiem parādīja bibliotēkas grāmatu
fondu un tā izkārtojumu. Visvairāk bērniem iepati kās
bērnu stūrītis, kur ir ne tikai lielas un krāsainas grā ma -
tas, bet arī galda spēles un rotaļlietas. Bērniem tika
stāstīti interesanti fakti par grāmatām un lasīšanu,
parādīts un izmēģināts grāmatu domino bibliotēkā,
tika iepazīstināti ar Žīguru bibliotēkas vēsturi.

Kad visas bibliotēkas telpas bija izstaigātas un viss
tika apskatīts un izmēģināts, apsēžoties krēslos, bērni

tika iepazīstināti ar dzejnieka un izdēvēja Ulda Ausekļa,
kuram 30. oktobrī palika 75 gadi, biogrāfiju un darbiem.
Uldis Auseklis joprojām izdod grāmatas, raksta dzejoļus
un pasakas. Bērni apskatīja dzejnieka grāmatas un iepa -
zinās ar dzejoļu varoni Runci Franci.

«Esmu pateicīgs vietām un stundām, kas dāvājušas
man dzejoļus… Ir vietas, kuras tev uztic savas gaismas spē -
les, savus putnus, savu vientulību, debesis, puķes, nojau -
tas vai ūdeni māla krūzē un dāvā steidzīgus, bet labus un
radošus mirkļus…» U. Auseklis par sevi.

Mazie bibliotēkas apmeklētāji šogad arī uzsāka savu
dalību lasīšanas veicināšanas projektā «Bērnu žūrija».

Sakarā ar Aleksandra Čaka 115 gadu jubileju pēc ne -
dēļas bibliotēku apmeklēja Žīguru pamatskolas 6. un 

7. klases skolēni. Viņi iepazinās ar literāta un dzejnieka
bio grāfiju, dzīvi un darbiem. Tika demonstrēti video ma -
teriāli ar A. Čaka dzeju ar muzikālo pavadījumu.

A. Čaks bija pirmais latviešu literāts, kura daiļrade ir
izteikti urbāniska. Čaka dzejā atspoguļojas līdz smeldzei
izjustā mīlestība pret Rīgu, viņš apdzejojis Rīgas
trauksmaino dzīvi. A. Čaka darbi pieteica latviešu mo -
der nās dzejas sākumu.

Liels paldies skolotājām Elitai Locānei un Benitai
Troškai par atsaucību un sadarbību!

Izmantotie materiāli tika ņemti no datubāzes www.le-
tonika.lv un interneta vietnes www.youtube.com.

Informāciju sagatavoja: Žīguru bibliotēkas vadītāja
Anastasija Plačinda

Žīguru bibliotēkā bērnus iepazīstina ar dzejnieku biogrāfijām
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KULTūRA

21. oktobrī Viļakas Kultūras namā tikās Viļakas
novada iedzīvotāji un viesi, lai kopīgi noskatītos
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas folkloras
ekspe dīcijas rezultātu – filmu par Viļaku, tās iedzī -
votājiem, folkloru, ticējumiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore, DVD
scenārija autore Ilga Šuplinska uz pasākumu bija
uzaicinājusi gan filmas veidotājus, gan galvenos
varoņus. Ticējumu stāstniekiem un filmas varoņiem
tika dāvināti diski.

DVD skatāma Viļakas vizītkarte, klausāmas
dzies mas, kā arī tiek vēstīti vairāki ticējumi. Ekspe-
dīcijas laikā komanda uzzinājusi vairāk nekā 700
ticējumu, liels ir Viļa Bukša devums DVD tapšanā.

Filmas starplaikos uzstājās Viļakas etnogrāfis -
kais ansamblis «Abrenīte», folkloras kopa «At -
zele» un krievu dziesmu ansamblis «Sudaruška».
Etnogrāfiskā ansambļa «Abrenīte» dalībnieces DVD

veidotājus sveica ar dziesmām un dāvanām.
Ilga Šuplinska nodemonstrēja jaunās izglītojošās

spēles par Latgali «Īsapazeisim», kura visiem būs
pieejama no 1. decembra, demo versiju. DVD pre-
zentācijas dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas
par kultūru un vēsturi, zinošākie saņēma balvas –
rakstāmpiederumus un pierakstu blociņus.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs pateicās radošajai komandai par ieguldīto dar -
bu un to, ka viņi rūpējas par folkloras saglabāšanu
nākamajām paaudzēm, tā darot Viļakas novada iedzī -
votāju darbu. S. Maksimovs apsveica Ilgu Šuplinsku,
dalījās zināšanās par ticējumu tapšanu un pielietošanu.
Viļakas novada dome dāvanā saņēma DVD eksem-
plārus, kas nonāks izglītības un kultūras iestādēs,
kā arī cilvēkiem, kas piedalījušies materiāla tapšanā.

Lietvedības, komunikācijas un informācijas
nodaļas vadītāja Rūta Cibule

«Viļakys ticiejumi» – mācību materiāls par Viļaku

22. oktobrī biedrības «Žīguru
vecmāmiņu klubs «Omītes»»
projekta Nr.2016/1 «Vakarēšana
sveču gaismā» ietvaros krievu
kultūras tradīciju pasākumā
«Vakarēšana sveču gaismiņā»
(«V nizeņkoi svetjolke…») ska-
tītājus ar krievu folkloru iepa-
zīstināja folkloras ansamblis
«Iļjinskaja pjatnica» no Rīgas
un ansamblis «Opočane» no
Krievijas federācijas, kā arī
pašmāju ansamblis «Ivuški».

Ansambļa «Iļjinskaja pjatnica»
dalībnieces izspēlēja krievu va-
karēšanu – «posidelku» – tradīci -
jas. Tika dziedātas dziesmas, pie-
rakstītas Alūksnes, Balvu, Viļakas
novadā, vadīti «horovodi», spēlētas
spēles, ko senāk dziedāja un spē -
lēja cilvēki, sanākot kopā pēc pa-
darītā darba.

Dziesmas dziedāja meitenes
un sievas, sēžot pie izšūšanas un

vērpšanas darbiem. Dziedot dzies-
mas, darbs sokas ātrāk un tas ne-
liekas vienmulīgs.

Pienākot klāt puišiem, sākas
jautrība. Izrādās, ka agrāk sievas
saviem dēliem izvēlējās vecāki,
bet pie vīra atdeva 12 gadu vecas
meitenes. Bieži jaunais pāris
viens otru pirmo reizi redzēja
tieši kāzās.

Arī senās kāzu parašas, kas
tika pierakstītas mūsu kaimiņu –
Alūksnes – novadā, izspēlēja mei -
tenes no Rīgas, pieaicinot par
līgavu un līgavaini no skatītājiem.
Jāpiebilst, ka skatītāji bija diezgan
aktīvi un labprāt piedalījās gan
spēlēs, gan rotaļās un atrakcijās.
Ar krievu tautas dziesmām kāzu
svinības turpināja viesi no Opoč -
kas. Viņu izpildījumā dzirdējām
Belgorodas, Permas, Pleskavas
apgabalu dziesmas.

Tā kā solistes Jevdokija un

Tamāra ir dzimušas pie Donas,
tad savos priekšnesumos otrajā daļā
viņas izdziedāja kazaku dziesmas.

Pašmāju ansamblis «Ivuški»
ar savām dziesmām iekļāvās vaka -
rēšanā gan ar dziedāšanu, gan pie -
daloties kopdziedāšanā un dančos.

Visi turpinājām dziedāt arī
pie vakarēšanas galda.

Sakām lielu paldies mūsu vie -
siem, kuri mēroja tālu ceļu pie
mums un dāvināja daudz brīniš -
ķīgu mirkļu, kas nemanot ievilkās
gandrīz uz 3 stundām!

Paldies ansambļa «Ivuški» da -
lībniecēm un harmonistam Ge-
nādijam par ieguldīto darbu, or-
ganizējot kārtējo krievu kultūras
pasākumu!

Paldies visiem, kas palīdzēja
mums, lai šis pasākums notiktu!

Žīguru kultūras nama krievu
dziesmu ansambļa «Ivuški» va-

dītāja Svetlana Romāne

27. oktobrī Upītes bibliotē -
kā notika jauniešu vakarēšana
ret ro stilā, veltīta Aleksandra Ča -
ka 115. gadadienai.

Vakara svinīgajā daļā dalīb -
nieki tika iepazīstināti ar spilgtāko
Rī gas apdziedātāju, kurš kļuva
populārs ar pilnīgi jauniem un
pārsteidzošiem dzejas tēliem –
orma ņiem, vazaņķiem un renste-
lēm.

Vakara gaitā tika kopīgi no-
dziedātas divas dziesmas ar A.
Čaka vārdiem – «Atzīšanās» un

«Tev» – un izpildītas dejas, kur
sevišķi ar skaļām ovācijām tika
novērtēta Kates un Sindijas deja.

Sadaloties zēnu un meiteņu
komandās, jaunieši izspēlēja drais-
kulīgu vārdu paskaidrošanas spēli
«ALIAS» – sīvā cīņā uzvaru gu -
va meiteņu komanda.

A. Čaks bija liels kino un
teātra cienītājs, tādēļ vakara no-
slēgumā ballītes dalībnieki uz
lielā ekrāna kopīgi noskatījās ro-
mantisku filmu.

Paldies Upītes Tautas nama

va dītājam Andrim Slišānam un
Ontona Slišāna Upītes kultūrvēs-
tures muzeja vadītājai Ligitai Spri -
dzānei par piešķirto aparatūru.

Paldies Kates, Sindijas, Sono -
ras, Intas, Annas, Mareka, Stasa,
Kaja, Ulda, Jēkaba un Domenika
vecākiem par to, ka uzticēja man
savus bērnus.

Paldies visiem visburvīgāka-
jiem, visatraktīvākajiem, visuni-
kālākajiem vakara dalībniekiem!

Upītes bibliotēkas vadītāja
Lolita Spridzāne

Vakarēšana Upītes bibliotēkā

22. oktobrī Medņevas un Šķilbēnu Etnogrāfiskie ansambļi pa
rudenīgiem ceļiem mēroja ceļu uz Rēzeknes novada Ozolmuižas
Kultūras namu, lai piedalītos folkloras festivālā «Dziesmu
lapkritis». Visus ansambļus ar vērtīgiem vitamīniem – ķiplokiem
– sagaidīja nama saimniece Marija Andiņa.

Festivālā piedalījās deviņi ansambļi, kuri izdziedāja saviem an-
sambļiem mīļākās dziesmas par rudeni un kāzu laiku. Medņevas Et-
nogrāfiskais ansamblis savu uzstāšanos sāka ar dziesmu «Jumproviņa»,
kuru iesāka ansambļa teicēja Silvija Babāne, dziesmas «Pa viejam es
dzīdovu» un «Pi māmiņas dzīvodama» piespēlēja muzikants Alfrēds
Circens.

Dziesmas «Rudens īt, rudens īt», «Dzīdat, meitas, kū geidat» un
«Aiz kaļnina lila muiža» izdziedāja Šķilbēnu sievas.

Visi ansambļi sadziedājās kopējās dziesmās, izdejojās, saņēma
Pateicības rakstus un ar milzu «C» vitamīna devu atgriezās mājās.

Paldies šoferītim Francim Buk šam.
Medņevas Tautas nama vadītāja

Skaidrīte Šaicāne

Žīguros vakarēšana sveču gaismiņā

«Dziesmu lapkritis»
Ozolmuižā
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KULTūRA

Ir atnācis rudens ar savu skaistumu un to,
ka šis lietainais laiks arī iedzen mazliet senti -
mentālā noskaņā. Kultūras iestādes vairs nerīko
pensionāru balles atsevišķi, jo Viļakas novada
pensionāru biedrība rīko lielus, skaistus pasākumus
visiem novadā dzīvojošajiem pensionāriem, kā
arī Šķilbēnu pagasta Rekovā katra gada sākumā
norisinās viens no lielajiem novada pensionāru
pasākumiem ar uzaicinātiem ciemiņiem un bal -
li. Tomēr, aizdomājoties par visiem pagasta ie-
dzīvotājiem, gribas, lai katrs kaut vienā gada ri-
tējuma pasākumā ir iesaistīts. Tāpēc, atzīmējot
1. oktobra Senioru dienu, tika nolemts šo dienu
veltīt Šķilbēnu pagasta senioriem, lai pārtrauktu
viņu ikdienu un mazliet radītu smaidu un radī -
tu jaunas emocijas.

Šoreiz devāmies uz vecāko Latvijas pilsētu –
LUDZU. Tika apskatīta pati pilsēta un tūristu iecie-
nītākie apskates objekti: Ludzas viduslaiku pilsdrupas,
Odukalna kapulauks, Ludzas Katoļu baznīca, Ma -
rijas kapliča, Sinagoga, kā arī liela daļa laika tika
pavadīta Ludzas amatnieku centrā, kur gaisā vir -
moja veco amatu burvība, intresantais ekskursijas

vadītāja stāstījums, kā arī podnieka paraugdemons-
trējumi un, protams, liepziedu tēja, medus, upeņu
ievārījums. Tam sekoja Latgales lauku viensētas
«Grunduļi» jeb «Baložu sēta» apmeklējums, kur
katram ir iespēja sajust dabas dzīves ritumu, vērot
trušu draiskulības, aitu ganāmpulku, gotiņas ar
teliņiem, vistu pulciņu, zosis, tītarus un citus lauku
sētas iemītniekus. No citām saimniecībām «Baložu
sēta» atšķiras ar lielo baložu saimi. Tie ir saimnieka
vaļasprieks, lolojums un lepnums. Skaistos un
daudz veidīgos putnus var vērot ikdienas dzīvē,
bau dīt to lidojumu, uzzināt interesantus faktus par
baložu dzīvi un paradumiem. Saimnieks arī visus
aicināja nobaudīt rudens avenes, kuras audzē hektā -
ra platībā.

Paldies šoferim Francim Bukšam, kurš saprotoši,
precīzi un bez aizķeršanās nogādāja mūs uz un no
Ludzas. Paldies visiem, kas devās līdzi un šo dienu
pavadīja citādāk. Paldies Šķilbēnu sociālās mājas
iemītniekiem, darbiniecei Ivitai un vadītājai Līnai,
kas atsaucās aicinājumam par rudens senioru ek-
skursiju!

Teksts, foto: K. Lapsa

Šķilbēnu pagasta seniori dodas 
uz Latvijas vecāko pilsētu – Ludzu

Dzejas koks aug Rekovas ciemā
Zils aiz loga rudens vakars.
Vējš, līdz stiklam kļuvis, smok.
Viss, kam kāds ar sirdi sakars,
Mūžību kā pienu lok.
Kas par to, ka daudziem mājas
Šinī zilā naktī nav, –
Tavas kautrās, vieglās kājas
Sāk pie uguns sasilt jau.
Kas par to, ka mīli citu:
Viss šai dzīvē – tikai māns.
Ņem šo lakatu, kam vidū
Gaiši dzeltens pelikāns.
Ņem un to ar slepu baudu
Sev pār glezniem pleciem sedz,
Lai caur tērpu viņa audums
Tavu miesu jūt un redz.
Dažreiz labāk ilgot lūpas,
Bet nekad tās neskūpstīt,
Tad pār sirdi tieksmju šūpas
Tikai kā gudri putni krīt.
Zils aiz loga rudens vakars.
Vējš, līdz stiklam kļuvis, smok.
Viss, kam kāds ar sirdi sakars,
Mūžību kā pienu lok.

/A.Čaks/
Ierasti septembris ir dzejas mēnesis, tā arī sadarbībā ar Re -

kovas bibliotēku radās ideja par dzejas koku, kurš rada rudenīgu
noskaņu un sapulcina dzejoļus vienuviet. Šis gads ir izcilā lat -
viešu dzejnieka Alekandra Čaka jubilejas laiks, tā arī šis dzejas
koks tika veltīts šim rakstniekam.

Liels paldies Rekavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotājām Anitai Koniševai un Ainai Cibulei, kuras pamudināja arī
skolēnus piedalīties un uz īsu brīdi iedziļināties A. Čaka daiļradē,
izvēlēties dzejoli atbistoši savam noskaņojumam, laikam, emocijām.
Prieks, ka skolēni izveidoja individuālas rudens lapas no vecām
apsveikuma kartītēm, kas kokam piedeva savu veco laiku šarmu. Ļoti
ceram, ka, ejot garām, arī liels vai mazs pagasta iedzīvotājs uz mirkli
tika ieinteresēts un izlasīja kaut dažas rindas no mūsu, latviešu,
kultūras mantojuma.

Kultūras centra «Rekova» vadītāja Kristīna Lapsa

Viļakas novada muzejā 20. oktobrī tika atklāta novadnieka
Ivara Logina akmeņu izstāde. Viļakas novads ir bagāts ar dau -
dziem kolekcionāriem, kuri krāj un popularizē dažādas lietas,
priekšmetus un vērtības. Senu un interesantu akmeņu vākšana
un saglabāšana ir viens no veidiem, kā varam uzzināt par savu
dabu un vēsturi daudz vairāk.

Kolekcionārs akmeņus galvenokārt meklē un vāc Viļakas novadā
un Latgalē. Kolekcijā esošie akmeņi atšķiras gan pēc formas, gan
lieluma. Vieni akmeņi, pēc kolekcionāra domām, bija paredzēti dar -
bam, citi akmeņi izmantoti kā mākslas priekšmeti. Katram akmenim
ir savs, neatkārtojams stāsts. Tie dzīvojuši līdzi tautām un piedzīvojuši
dažādus vēsturiskos un dabas notikumus. Izstādē var apskatīt 19 ak-
meņus.

Izstādi atklāja ar dziesmu «Manai tautai», kuru izpildīja V. Cibu -
lis un J. Sovetova. Pēc tam ikviens varēja ieklausīties I. Logina stāstā.
Novadnieks pastāstīja, kad sācis interesēties par akmeņiem, tos
apzināt, vākt un saglabāt kā kultūrvēsturisko mantojumu. Ivars ir labi
pazīstams kā labs stāstnieks, ikviens varēja ieklausīties izstādē redza -
mo akmeņu stāstos. Pasākuma noslēgumā ikviens varēja apskatīt ak -
me ņus un iesaistīties diskusijā.

Novadnieks noslēgumā visiem novēlēja savos ikdienas darbos
pievērst uzmanību dabas brīnumainajai pasaulei.

Izstāde būs skatāma līdz 10. novembrim.
Viļakas novada muzeja direktore Rita Gruševa

Akmeņu izstāde 
Viļakas novada muzejā

Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā
«100 darbi Latvijai» ir izsludināts konkurss 1.-
12. klašu skolēniem. Jaunā paaudze tiek aicināta
sapost Lat viju gaidāmajiem svētkiem 2018. gadā
– paveikt darbus savas ap kārtējās vides (skolas
teritorijas, pilsētas, pagasta, ciema) izdaiļošanā
un labiekārtošanā. Oriģinālāko un vērienīgāko
vides darbu autori galvenajā balvā sa ņems Tallink
Latvija jūras ceļo jumu uz Stokholmu visai klasei.

Konkursa pirmajā kārtā skolēni tiek aicināti
savā tuvākajā apkaimē atklāt vietu vai objektu, ko
būtu nepieciešams labiekārtot, atjaunot vai izdaiļot.
Pēc izvēlētā objekta vai vietas apsekošanas skolēnu
uzdevums ir izstrādāt praktisku un radošu piedāvājumu
tā uzlabošanai un līdz 2017. gada 3. feb ruārim savu
ideju iesūtīt konkur sa organizatoriem uz e-pastu
info@100darbilatvijai.lv. Savukārt konkursa otrajā
daļā, līdz 2017. gada 2. maijam, savas idejas ra doši
jāīsteno dzīvē.

«Viens no konkursa otrās kār tas darbiem tiks
iemūžināts īpašajā «100 darbi Latvijai» video žur -
nālā, kas paliks kā liecība mūsu valsts vēsturē.
Tādēļ aicinām izstrādāt radošas un vēl neredzētas
idejas, bet darbu realizācijā mudinām iesaistīties arī
skolēnu vecākus, vecvecākus, brāļus, māsas, un ci -
tus radiniekus, jo, apvienojot paaudžu zināšanas,

prasmes un spēku, iespējams īstenot pat pārdrošākās
ieceres,» uzsver SIA «ZAAO» valdes priekšsēdētājs
Aivars Sirmais.

Vērtēšana abās kārtās notiks pa klašu grupām:
1.–4., 5–9. un 10.–12. klase, katrā grupā tiks apbal -
vots viens laureāts. Konkursa pirmajā posmā tiks
vērtēts darba projekts – idejas oriģinalitāte, nozīmī -
gums un izstrādātā projekta (apraksta, skiču un/vai
maketa) kvalitāte. Lai pirms veicamajiem darbiem
uzkrātu enerģiju, visi trīs pirmās kārtas laureāti bal -
vā saņems gardumu grozu no veikalu tīkla «RIMI»
kopīgam klases pasākumam. Savukārt konkursa ot -
rajā posmā žūrija vērtēs paveiktā darba rezultātu –
izcilību, vērienīgumu un darba procesa radošumu.
Galvenajā balvā mazākie (1.–4. klašu grupas lau -
reāts) saņems aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet lie -
lākie (5.–9. un 10.–12. klašu grupu laureāti) tiks pie
Tallink Latvija jūras ceļojuma visai klasei uz Stok-
holmu.

Konkursā aicinātas piedalīties SIA «ZAAO»
darbības reģiona (28 Vidzemes un Latgales pa-
švaldību) vispārējās izglītības iestādes. Pieteikšanās
konkursam notiek līdz 14. novembrim, un noli -
kums ar plašāku informāciju pieejams iniciatīvas
mājas lapas www.100darbilatvijai.lv sadaļā «Kon -
kurss skolēniem».

Jau ziņots, ka atkritumu ap saim niekošanas uz-
ņēmums «ZAAO» šogad uzsācis vides ini  ciatīvu
«100 darbi Latvijai», kas iekļauta Latvijas simtgades
svinību oficiālajā programmā, un aicina ikvienu ce -
ļā uz mūsu valsts nozīmīgo jubileju paveikt kādu
vēr tīgu vides labiekārtošanas, izdaiļoša nas vai izglītī -
bas darbu. Par labajiem vides darbiem var uzzināt,
kā arī savu darbu pieteikt var mājas lapā www.100dar-
bilatvijai.lv.

Papildu informācija: Līga Ivanova: 26464686,  
info@100darbilatvijai.lv, www.100darbilatvijai.lv, 
https://www.facebook.com/100darbiLatvijai 

Skolēnus aicina piedalīties Latvijas
simtgadei veltītā vides konkursā
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SOCIĀLĀS SfēRAS AKTUALITĀTES

Viļakas novada Sociālā dienesta sociālās darbinieces Inga Ki-
kuča-Tūce un Vēsma Rancāne 21. un 22. septembrī piedalījās se-
minārā «fiktīvās laulības kā cilvēktirdzniecības formas mazināšana:
multiplikatoru izglītošana». Mācības notika ar mērķi sagatavot
dažādu jomu speciālistus – tālākizglītības trenerus – tēmas ak-
tualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu
sabiedrībā kopumā. Seminārs notika projekta ietvaros – «No -
vēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru ri-
sinājums» (HESTIA) Nr.Home/2013/ISEC/AG/THB/4000005845,
kuru organizēja biedrība «Patvērums «Droša māja»».

Biedrība «Patvērums «Drošā māja»» ir dibināta ar mērķi attīstīt
atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legā -
lajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un
personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda
tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību, mainot sabiedrības
attieksmi pret cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, legālajiem
imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām,
kurām piešķirts alternatīvais statuss; veicinot cilvēku tirdzniecībā
cietušu personu rehabilitāciju un reintegrāciju sabiedrībā; nodrošinot
atbalsta pakalpojumus legālajiem imigrantiem, tai skaitā patvēruma
meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais
statuss; veidojot interaktīvas apmācības formas; attīstot sadarbību ar
valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām un kris tīgām orga -
nizācijām Latvijā un pasaulē; sekmēt cilvēktiesību ievērošanu un
sniegt atbalstu organizācijām, kas veicina cilvēktiesību un pamatbrīvību
ievērošanu.

Seminārā tika atkārtotas, papildinātas un iegūtas jaunas
zinā šanas par:

• cilvēktirdzniecības jēdzienu un mērķi;
• fiktīvo laulību fenomenu, ekspluatatīvu fiktīvo laulību kā cilvēk-

tirdzniecības formu;
• vervēšanas mehānismiem. Upura ievainojamību, ievainojamības

aspektiem;
• cilvēktirdzniecības upura fiktīvo laulību situācijā identificēšanu;
• atbalsta sistēmu ekspluatatīvo fiktīvo laulību upuriem. Speciālistu

lomu fiktīvo laulību mazināšanā;
• preventīvajiem pasākumiem fiktīvo laulību fenomena mazināšanai.
Iegūtās zināšanas sociālā dienesta speciālistes izmantos savā

ikdienas darbā, strādājot ar dažādām klientu grupām, kā arī
tuvākajā laikā tiks organizēts informatīvs pasākums par:

– cilvēktirdzniecību,
– fiktīvajām laulībām – īstu laulību vai «rozā brillēm»,
– kas jāņem vērā pirms došanās uz darbu ārzemēs.

Teksts: sociālā darbiniece Inga Kikuča-Tūce
Foto: biedrības «Patvērums «Drošā māja»» adaptācijas 

programmu vadītāja Gunta Vīksne

Sociālā dienesta
speciālistu apmācības
par cilvēktirdzniecību

28. septembrī Viļakas novada
bibliotēku dar bi nieki pulcējās
Žīguru bibliotēkā, lai uzzinātu
par Žīguru bibliotēkas darba
organizācijas pie redzi, apspriestu
aktualitātes.

Viļakas novada bibliotēkas
va dītāja Vija Circāne atklāja se-
mināru un pastāstīja sīkāk par
jaunajiem Ugunsdrošības notei-
kumiem.

Žīguru bibliotēkas vadītāja
Anastasija Plačinda pastāstīja par
meža enciklopēdiju «Mežam veltīti
mūži»», kas vēsta par 759 Latvijas
mežkopjiem. Šī grāmata tapusi
daudzu gadu laikā un šogad bib -
lio tēkai izdevies papildināt no-
vadpētniecības krājumu ar šo no-
derīgo enciklopēdiju. A. Plačinda
dalījās ar pieredzi darbā ar bib-
liotēkas mājaslapu un kā popula-

rizēt un iegūt no tā kaut ko
noderīgu savai iestādei sociālajos
tīklos.

Savukārt novada kultūras me-
todiķe Inese Lāce iepazīstināja
bibliotēku darbiniekus ar aktuali-
tātēm novada kultūras dzīvē.

Informāciju sagatavoja: 
Žīguru bibliotēkas vadītāja

A. Plačinda
Foto: Vilis Bukšs

Atzīmējot Starptautisko se-
nioru dienu, 1. oktobrī Viļakas
sociālās aprūpes centrā (turpmāk
VSAC) VSAC kolektīvs pulcējās
plašākā sastāvā, jo vēlējas katrs
pats sniegt priekšnesumu ie-
mītniekiem.

Svētku uzrunu teica Viļakas
sociālās aprūpes centra sociālā
dar biniece Ņ. Leišavniece, apsvei -
cot seniorus viņu dienā. Pēc uz -
ru nas tika uzklausīta dzeja – aiz-
gājušā aprūpes centra iemītnieka
Staņislava Kokoreviča dzejoļi un
mūsu dzejnieka, iemītnieka Valer -
jana Rundzāna dzeja, veltīta savai

dzimtai pusei, pensionāriem.
Turpinot godināt veco ļaužu

dienu, Viļakas Sociālās aprūpes
centra vadītāja Ilze Šaicāne savā
uzrunā sirsnīgi sveica seniorus,
aizkustinot klātesošos. 

Vadītāja pa sniedza senioriem
apsveikumus, kurus nu jau otro
gadu pēc kārtas šiem svētkiem
izveido Viduču pamatskolas skolē -
ni kopā ar skolotājiem. Tie bija
īpaši, jo skolēnu roku darināti un
veltīti tieši senioriem.

Pasākuma turpinājumā VSAC
kolektīva darbinieki kopā ar se-
nioriem dziedāja R. Paula dziesmas,

veltītas rudenim. Pēc svinīgās da -
ļas seniori pulcējās ēdamzālē uz
svētku pusdienām.

Sirsnīgi sveicam visus novada
seniorus! Vēlam veselību, dzīves -
prieku un enerģiju!

Sirsnīgi pateicamies Viduču
pamatskolas skolēniem un skolo-
tājiem par izgatavotajiem jauka -
jiem apsveikumiem, veltītiem se-
nioriem svētkos!

Mīļš paldies Susāju pagasta
pārvaldei par garšīgām dāvanām!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra sociālā darbiniece
Ņina Leišavniece

Senioru dienas svinības 
Viļakas sociālās aprūpes centrā

Rudens ir ražas laiks, kad
vislabāk var sevi palutināt ar
dārza veltēm – plūmēm, āboliem,
bumbieriem, vīnogām.

Šoruden Viļakas sociālās ap-
rūpes centra iemītniekus ieprie-
cināja sava dārza pirmie ienāku -
 šies āboli, kuri tika iestādīti 2014.
gada pavasarī kopā ar Va lēriju
Romanovu un ar Jevgenijas Račā -
nes atbalstu. Paldies sirsnīgs Jums
par atbalstu un ieguldījumu!

Katru gadu Viļakas sociālās
aprūpes centra iemītnieki saņem
dāsnus dāvinājumus no SIA «Ķi -
ra» dārziem. Pateicoties uzņēmu -
ma direktora atbalstam, seniori
arī šogad varēja izgaršot pūru
augļu – plūmes, dažādu šķirņu
ābolus, bumbierus.

Tā kā šogad ir liels ābolu bi-
rums, āboli no senioru kopgalda
nepazūd, jo čaklie novada rūķīši
regulāri gādā par to, lai senioriem

šo vitamīniem bagāto augļu pie -
tiek un ir, ar ko mieloties.

Tikpat ražīga šogad izdevusies
arī ķirbju raža. Vairāku spēka vī -
ru sastāvā uz aprūpes centru ce -
ļoja milzu dzeltenie skaistuļi no
novada iedzīvotāju dārziem. Sva -
ra un apkārtmēra ziņā ķirbji pār-
spēja viens otru.

Visizcilākais ķirbis ir nācis
no Viļakas, Lilitas Bondares dār -
za, kuru nest pienācās vairākiem
vīriem.

Viļakas sociālās aprūpes cent -
ra kolektīvs pateicas SIA «Ķi -
ra» valdes priekšsēdētājam Ja -
rosla vam Kozlovam, Lilitai Van-
cānei, Marutai un Ainim Bro -
kāniem, Jeļenai Ūseniecei un vi-
siem, vi siem čaklajiem «zaļo
pirkstiņu» īpašniekiem par dā -
vinājumiem!

Lai arī turpmāk Jūsu dārzi
zied un ražo, nesot prieku un gan -
darījumu par izaudzēto!

Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja 

I. Šaicāne

Rudens veltes dāvinājumā Viļakas sociālās
aprūpes centra iemītniekiem

AKTUALITĀTES VIļAKAS SOCIĀLĀS APRūPES CENTRĀ

KULTūRA

Viļakas novada bibliotēku darbinieku
tikšanās Žīguros

Vilakas novada_NOVEMBRIS_avize.qxd  07.11.2016  18:00  Page 11



12

Viïakas no vadâ

JAUNIEŠU AKTUALITĀTES

Apmācības par Erasmus+ Jauniešu apmaiņas (K1)
projektu sagatavošanu «Projektu darbnīca»

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām par
Erasmus+ jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu, kuras notiks no 2016. gada
18. līdz 20. novembrim viesu namā «Turbas», Ikšķiles novadā.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu līdz 2016. gada 12. novembrim:
http://ejuz.lv/projektudarbnica Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016.

gada 14. novembrim.
Apmācību mērķis: Attīstīt apmācību dalībnieku kompetences Erasmus+ Jauniešu

apmaiņas projektu izstrādē un sniegt dalībniekiem atbalstu sava projekta sagatavošanā,
motivējot tos iesniegt un īstenot kvalitatīvus jauniešu apmaiņas projektus.

Dalībnieku profils: Jauniešu organizāciju pārstāvji (jaunieši un jaunatnes dar -

binieki), kuriem vēl nav pieredzes jauniešu apmaiņas īstenošanā, bet ir projekta ideja
un vēlme iesniegt un realizēt jauniešu apmaiņas projektu programmā Erasmus+. No
vienas organizācijas var pieteikties 1-2 dalībnieki, t.sk. nepilngadīgs jaunietis (vismaz
16 gadus vecs), ja otra persona ir pilngadīga (vecāka par 18 gadiem), uzņemas atbalsta
personas funkcijas un palīdzēs jaunietim projektu īstenot. Dalības pieteikums jāaiz -
pilda katram pārstāvim!

Dalībnieku skaits apmācībās ierobežots un priekšroka dalībai tiks dota dalībniekiem,
kuriem nav pieredzes, bet ir spēcīga ideja, motivācija un organizācijas atbalsts idejas
īstenošanai, «Projektu nakts 2016» dalībniekiem, kā arī dalībniekiem, kas plāno
iesniegt jauniešu apmaiņas projektu uz 2017. gada februāra termiņu.

Apmācības vadīs Jaunatnes starptautisko progammu aģentūras apmācītāji Līga
Siliņa un Ieva Upesleja.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu tajās varētu piedalīties
visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās
(arī nakšņošanas), ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz
apmācību norises vietu jāsedz Tev pašam/-ai.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, raksti vai
zvani: Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv

Patīkamu pārsteigumu un dzim-
šanas dienas sveicienus saņēmām
arī no Balvu jauniešu iniciatīvu
centra «Dinamīts», ar kuriem sa-
darbojamies jau vairākus gadus.
Arī Balvu jaunieši ievēroja dres-
kodu un ieradās īpaši sagatavotos
un burvīgos tērpos.

Atskatoties uz aizvadītajiem
četriem gadiem, viennozīmīgi va-
ram teikt, ka centrs ir pilnveidojies,
jaunieši kļuvuši aktīvāki, guvuši
pieredzi dažāda vaida aktivitāšu
organizēšanā, esam īstenojuši da-
žādus projektus, ieguvuši sadar-
bības partnerus un draugus ne ti -
kai novada un valsts mērogā, bet
arī Eiropas savienības un vēl pla-
šākā mērogā – Armēnijā, Gruzijā
un Krievijā. Jauniešu centrā jau-
niešiem dota iespēja darboties caur
neformālas izglītības metodēm,
kas mūsdienās jauniešiem ir vis-
piemērotākās – mācoties darot,
mācoties vienam no otra. Jauniešu
centrs ir vieta, kur darīt tieši to, kas
pašam interesē, uzņemties iniciatī -
vu un parādīt jau esošās prasmes.

Ceturtais gads bijis piedzīvo-
jumiem bagāts, jo esam piedalīju -
šies jauniešu apmaiņās gan Gruzijā,
gan Igaunijā, ar mums kopā dar-
bojušās brīnišķīgas Eiropas brīv-
prātīgā darba veicējas, kuras de-
vušas jaunas idejas un no viņām
esam guvuši neatkārtojamu pieredzi
komunikācijā ar citu valstu un

citu kultūru jauniešiem. Jauniešu
centra aktivitātes ir paplašinājušās
un izveidotas jaunas tradīcijas,
kuras centīsimies arī turpināt.
Priecājamies, ka regulāri ir rasta
iespēja piedalīties dažādās jauniešu
apmācībās un semināros.

Jauniešu centra vadītāja atzīst,
ka līdz ar centra attīstību ir piln-
veidojusies arī pati, jo pirms tam
jaunatnes joma un darbs ar jau -
natni bijis svešs. Prieks par kopī-
giem panākumiem un visu, ko
esam realizējuši. Jaunieši ir sa-
režģīta, bet enerģiska un aizrau -
joša auditorija, kura dod jaunus
spēkus un ļauj justies mūžam
jau nam. Vislielākais gandarījums
ir redzama aktīvāko jauniešu iz-
augsme – gan paplašinot savu re-
dzesloku un interešu loku, gan
mācoties no savām kļūdām.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri
mūs ir atbalstījuši gan finansiāli,
gan sniedzot palīdzību un dodot
padomus dažādās situācijās! Un
liels paldies visiem jauniešiem,
kuri nav vienaldzīgi un vēlas uz-
labot jaunatnes sfēru savā novadā!
Visi kopā mēs esam veidojuši
savu jauniešu centru un esam sa-
snieguši arvien jaunas virsotnes!

Informāciju sagatavoja Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Madara Jeromāne

Foto no Jauniešu iniciatīvu-
centra arhīva

Sākoties jaunajam mācību
gadam, arī Viļakas novada jau-
niešu dome atkal uzsāk savu
darbu. Šogad mūsu pirmā tik-
šanās notika 12. oktobrī Viļakas
Jauniešu iniciatīvu centrā.

Es biju patīkami pārsteigta, ka
šī gada sastāvs ir kļuvis lielāks
un citādāks, ir dažādu vecumu jau -
nieši, kas ir no Medņevas, Šķilbēnu
un Žīguru ciema, kā arī jaunieši
no Viļakas. Domes sēdi uzsākām
ar savstarpējo iepazīšanos, nosau -
cot savu vārdu un to, kas katram
patīk un nepatīk, kas ļāva iepazīt
jauniešu stiprās puses. Izrādījās,
ka lielākā daļa jauniešu ir māk-
slinieki, aktīvisti un ideju ģene-
rējošas personas, kas grib visu
laiku būt kustībā, komunicēt ar
cilvēkiem un garlaicību kā tādu
nepazīst. Tas ir ļoti būtiski, dar-
bojoties Jauniešu domē, jo tās
galvenais uzdevums ir pārstāvēt
visa novada jauniešu intereses,
censties padarīt vieglāku un la bā -
ku jauniešu dzīvi un brīvo laiku
pavadīt lietderīgi. Sēdes laikā

ap spriedām viceprezidenta kan-
didatūras, bet tas izrādījās ļoti
grūti, jo šis jaunietis būs nākamā
gada Jauniešu domes prezidents,
kuram jānes pietiekoši liela atbil-
dība, arī interesenti bija vairāki,
tāpēc nolēmām, lai jaunieši, kuri
vēlas pretendēt uz šo amatu, sa-
gatavo nelielu stāstījumu par
sevi, saviem uzskatiem par jau -
niešu mērķtiecīgu attīstību un
pašizaugsmes veicināšanu, kā arī
Jauniešu domes labāku un efektī-
vāku darbību.

Šogad pats galvenais pavei-
camais darbs ir Viļakas novada
Jaunatnes politikas stratēģijas do-
kumenta izveide. Bet vispirms
plānojam nosvinēt Viļakas Jau -
niešu iniciatīvu centra 4. dzimša -
nas dienu, kas būs Helovīna no-
skaņās. Protams, mums ir «iezī-
mējies» gada plāns ar paredzēta -
jiem pasākumiem un notikumiem,
bet tas noteikti papildināsies vēl,
jo jaunieši droši varēs paust un
dalīties ar savām idejām. Šogad
gribam pierādīt, ka varam būt arī

ļoti sportiski, un doties veloma-
ratonā uz Kārsavu. Ir iecerēti arī
dažādi jauni pasākumi, piemēram,
lai jauniešos veicinātu patriotis -
mu, organizēsim «Latvisko vik-
torīnu», plānota arī Eiropas Sa-
vienības diena, kā arī tikšanās ar
dažādu profesiju pārstāvjiem, lai
jauniešiem būtu labāka izpratne
par nākotni, kā veidot savu kar -
jeru, jo pašlaik lielākajai daļai
jauniešu jautājumi par to sagādā
lielas grūtības.

Jauniete Santa Jauniešu domē
darbosies pirmo gadu un saprot,
ka būs jāiegulda nopietns darbs,
lai viss virzītos uz priekšu, bet,
kā saka: «Pēc labi padarīta darba
gaidāma laba atpūta.» Savukārt
Sandis vēl joprojām jūtas sajūs-
mināts, ka pirmo Jauniešu domes
tikšanos apmeklēja tik kupls skaits
jauniešu no visa Viļakas novada.
Jaunietis teic: «Šogad ar jauno
Jauniešu domes prezidenti jaunie -
ši ir apņēmības pilni organizēt
dažādus pasākumus un izplānot
jaunatnes stratēģiju nākamajiem

5 gadiem.» Linda atklāj, ka pir -
mās tikšanās laikā esot bijusi uz-
traukusies, lai gan pēc tam uz-
traukuma sajūta pazudusi, jo jau-
niešu radītā atmosfēra esot bijusi
draudzīga un pozitīva. Savukārt
Gunai ļoti patīk sadarboties ar ci-
tiem jauniešiem, tāpēc viņa nolē -
ma pirmo reizi pieteikties Jaunie -
šu domē, lai pārbaudītu savas
spējas darboties lielākā kolek -
tīvā. Guna cer, ka mēs būsim lie-
liska komanda ar jaunām idejām
un iecerēm. Bet es, Jauniešu do -
mes prezidente, ticu un ceru, ka

šis gads mums būs produktīvs un
dažādiem notikumiem bagāts!

Jaunatnes lietu speciāliste Ma-
dara Jeromāne aicina iesaistīties
Jauniešu domes darbībā visus
jauniešus, kuri vēlas ieguldīt savu
devumu novada jauniešu dzīvē,
kā arī paplašināt savu redzesloku
un gūt jaunu pieredzi. Lai jaunie-
šiem izdodas īstenot savas ieceres
un sasniegt jaunus horizontus!

Informāciju sagatavoja: Viļa -
kas novada Jauniešu domes pre-
zidente Laila Milakne

Foto: Aigars Kirsanovs

Viļakas novada Jauniešu domei
iesācies jauns gads

Viļakas Jauniešu iniciatīvu centram – 4!
31. oktobrī Helovīnu noskaņās nosvinēta Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra ceturtā gadadiena.

Jaunieši bija īpaši gatavojušies svētkiem un parūpējušies par tērpiem un ēdienu, kas arī atbilstoši
tika noformēts. Katram jaunietim bija uzdevums apgleznot burciņu, kura tika izmantota kā
svečturis un bija jāatnes kāda zupas sastāvdaļa, iepriekš ar citiem nevienojoties. Jāatzīst, ka zupa
izdevās lieliska un arī svečturi tika pagatavoti ar izdomu.
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

Šī gada 1. oktobrī uz Rēzeknes upes notika Viļakas novada
čempionāts vasaras makšķerēšanā. Šogad sacensībās piedalījās
tikai 8 dalībnieki. Lieli lomi šoreiz izpalika, toties rezultāti, no -
slēdzot sacensības, bija ļoti blīvi.

Par uzvarētāju kļuva Renārs Rudzišs, otrajā vietā atstājot Valdi
Pran cānu, bet trešajā vietā ierindojās Vilnis Dundurs.

Gribētos jau, lai nākamajā gadā būtu vairāk dalībnieku, jo pasā -
kums ir bez dalības maksas un makšķernieku mūsu pusē ir daudz.

Veiksmīgus turpmākos startus! Ne asakas!

PROTOKOLS

Pēteris Vancāns

Novada čempionāts
riteņbraukšanā

Sacenšas makšķernieki

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Zivju svars, kg         Vieta

1. Renārs Rudzišs 2,200 I
2. Valdis Prancāns 1,850 II
3. Vilnis Dundurs 1,790 III
4. Pēteris Vancāns 1,590 IV
5. Aldis Slišāns 1,310 V
6. Daniels Rudzišs 1,230 VI
7. Vitolds Prancāns 1,160 VII
8. Sergejs Romanovs 1,100 VIII

Visa šī pasaule turas uz sirdspukstiem
dvēselēm
acu skatieniem
ilgām-
pārējais ir aprepējums
pēc darba nogurums
dienišķas maizes domas.

/Maija Laukmane/

Sporta diena, kura notika
24. oktobrī Viļakas Valsts ģim-
nāzijas sporta hallē, iesākās ar
sporta skolas direktora ēvalda
Vancāna uzrunu.

Paldies vārdus un veiksmīgu
dienu visiem vēlēja sporta skolas
direktora vietniece izglītības jomā
Inese Petrova.

Visus klātesošos iepazīstināja
ar sporta skolas grupām. Pārstāvētas
tika volejbola, vieglatlētikas, dis-
tanču slēpošanas, ložu šāvēju un
sporta dejotāju nodaļas. Katrai
nodaļai vajadzēja sevi prezentēt.
Sporta deju dejotāji (septiņi pāri)
priecēja visus ar savām četrām
dejām, gan standarta Lēno valsi
un Kvikstepu, gan latīņu Ča-ča -
ča un Džaivu.

Pēc prezentācijām sākās pats
jautrākais – visi izglītojamie tika
sadalīti četrās komandās un sākās
komandu cīņa.

Komandas piedalījās stafetē,
rāpšanās pa virvi, florbolā, šautriņu
mešanā, tautas bumbā, basketbola

soda metienos, ķegļu gāšanā. Iz-
glītojamie iepazinās arī ar ložu
šaušanas pamatiem. Pēc sīvās
cīņas un labi pavadītā laika tika
apkopoti rezultāti un noskaidroti
uzvarētāji.

Visi tika aicināti pie kafijas
galda ar garšīgiem pīrāgiem. To -
mēr ar to viss nebeidzās. Tika iz-
veidotas četras volejbola koman -
das – trīs skolēnu un viena apvie-
notā treneru un vecāku komanda –
un cīņas spars turpinājās.

Paldies sporta skolas vadībai
par jauki un lietderīgi pavadīto
dienu, kuru ar nepacietību gaidīsim
atkal.

Vecāku vārdā - Astrīda Logina

Šī gada 25. septembrī riteņbraucēji pulcējās Šķilbēnu pagasta
Balkanos, lai cīnītos par Viļakas novada čempionāta medaļām ri-
teņbraukšanā.

Šoreiz uz sacensībām ieradās 24 dalībnieki no Šķilbēnu pagasta,
Balviem, Medņevas pagasta, Viļakas, Rugāju pagasta un Stāmerie-
nas.

Distanču garumi bija no 1,5 km līdz 22,5 km atkarībā no vecuma un
dzimuma.

Laika apstākļi bija ļoti piemēroti riteņbraukšanai, arī dalībnieki,
sa sniedzot finišu, bija ļoti apmierināti.

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un sniegto atbalstu.
Paldies tiesnešiem, palīgiem: Aigaram Pušpuram, Ārijai Rudzišai,

Diānai Taborei, Gunitai Zujevai.
Veiksmīgus turpmākos startus!
1. vietu izcīnīja Kristaps Ilvis, Evelīna Tabore, Kristofers

Pušpurs, Sentis Strumpe, Dairis Keišs, Markuss Circenis, Edijs
Krakops, Ainārs Vasiļjevs, Jānis Circens, Karina Aleksejeva, Aldis
Emsiņš, Juris Kairišs, Anita Lielmane, Ēriks Apšenieks, Aldis Kamal-
diņš.

2. vietu ieguva Ervīns Tabors, Evgēnijs Jegorovs, Marks
Ločmelis, Kristers Slišāns, Romans Aleksejevs, Inta Ločmele, Jānis
Circāns.

3. vietu ieguva Andžejs Krakops, Daniels Rudzišs.
Teksts – Pēteris Vancāns

Foto – Diāna Tabore

Sporta diena Viļakas novada 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā

28.-29. oktobrī Viļakas pa-
matskolas šautuvē notika Viļakas
vi dus skolas ilggadējā šaušanas
pulciņa un trenera Broņislava
Bondara piemiņas balvas izcīņa
ložu šaušanā. Sacensības orga -
nizēja Viļakas novada sporta
skola, Viļakas pamatskola un
Vi ļakas Valsts ģimnāzija sa-
darbībā ar Viļakas novada
domi. 

Sacensības tiesāja 3. kategorijas
tiesnesis Ēvalds Vancāns, sacen -
sību galvenais sekretārs – Ulrihs
Pozņaks. Piemiņas turnīrs notiek
lai kā, kad B. Bondaram būtu
dzimšanas diena (27. oktobrī).
Uz šiem turnīriem regulāri ierodas
viņa dēls Edgars Bondars, kā arī
meitas Ineses dēls Jānis Smir-
novs.

Pēc sacensībām visi devās uz
Miera kapiem, lai noliktu ziedus
un iedegtu svecītes B. Bondara
atdusas vietā.

Komandu skaits ar katru gadu

pieaug. Šogad sacensībās startēja:
«Nakts snaiperi», «VVĢ», «Vi-
ļaka», Viļakas Bērnu un jaunatnes
spor ta skola, «Pienenītes» un
«Meirova-3».

Dalībnieki startēja vingrinā-
jumos ar pneimatiskajiem un
mazkalibra ieročiem. Pēc divu
dienu spraigām sacensībām ceļo-

jošo balvu ieguva komanda «Nakts
snaiperi» (elektriķi). Komandā
startēja Aigars Mačs, Imants Mo-
zulis, Līna Barovska un Dainis
Babāns. Otrajā vietā – Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta
skola, trešajā – «Viļakas» ko-
manda.

Paldies Bondaru un Smirnovu
ģimenēm par ieguldījumu materiālā
atbalsta sniegšanā ložu šaušanas
nodaļas bāzes stiprināšanai, visiem
sacensību dalībniekiem, tiesnešiem,
sekretāriem, palīgiem, skolas
medmāsai, Viļakas pamatskolas
direktorei A. Ločmelei un Viļakas
Valsts ģimnāzijas direktorei S.
Šaicānei, kā arī novada domei un
tās priekšsēdētājam S. Maksimo-
vam par atbalstu sacensību sek-
mīgai norisei un iesākto tradīciju
saglabāšanu un turpināšanu.

Informāciju sagatavoja
Inese Petrova,

Viļakas BJSS direktora viet-
niece izglītības jomā

Broņislava Bondara 
piemiņas turnīrs ložu šaušanā
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Laikā no 16. līdz 18. septemb -
rim Rīgas Augstākais reliģijas zi -
nātņu institūts organizēja tālā-
kizglītības semināru «Garī gais
Impulss 5» katehētiem un kris-
tīgās mācības skolotājiem, kura
tēma šogad bija «Zīmju un sim-
bolu valoda reliģiskajā izglī tī -
bā». Semināra norises vie ta – Ag -
lonas klostera viesnīca, Aglo nas
bazilika, Aglonas Mai zes muzejs.

Cilvēka dzīvē liela nozīme ir
zīmēm un simboliem. «Gaisma un

nakts, vējš un uguns, ūdens un ze -
me, koki un augļi runā par Dievu,
simbolizē vienlaikus gan Viņa diže -
numu, gan Viņa tuvumu» (sal. KBK
1146 – 1147). Mūsdienu satrauktajā
un steidzīgajā laikmetā īpaši ne-
pieciešams brīdis klusumam, mie-
ram un pārdomām. Semināra no-
darbības bija paredzē tas garīgās
dzīves padziļināšanai un stiprinā -
šanai, izglītojošām lekci jām un
praktiskām nodarbībām, lai klau-
sītāji pilnveidotos paši un gūtu

ierosmi darbam ar bērniem un
jau niešiem katehēzes un kristīgās
mācības stundās.

No Viļakas Jēzus Sirds Romas
katoļu draudzes uz Aglonu devās
3 katehētes: Inita Raginska, Regī -
na Sergejeva un es – Rutta Jeromā -
ne. Jau plānojot šo braucienu, ne
mirk li nešaubījos, ka nedēļas noga -
le būs radoša un garīgi piepildīta,
bet Aglonā piedzīvotais un gūtais
pārspēja manas ieceres. Dzīvojām
renovētās, mājīgās Aglonas klos -
tera telpās, dažas lekci jas notika
bazilikas kriptā (pagrabstāvā), sest -
dien un svētdien piedalījā mies Svē -
tajā Misē Aglo nas bazi likā, varējām
brīvi pie kļūt Dievmātes Brīnum-
darītājas svētbildei, kas jau vairākus
gadsimtus ir Marijas klātbūtnes
zīme mūsu zemē. Semināru ap-
meklēja kupls pulks katehētu no
daudziem Latvijas novadiem.

Galvenās programmas tēmas:
– Ikona – Durvis uz Mūžību

(Žanete Narkēviča, RARZI direk -
tore).

– Simbolu didaktika (Mathias
Hein).

– Radošā darbnīca «Simbolu
didaktika» (māksliniece un kate -
hēte Ilze Možeika).

– Garīgais impulss un stipri-
nājums (priesteris Aleksandrs Ste-
panovs).

– Daudzveidīgu metožu pie -
lietojums katehēzē un kristīgā mā -
cībā. (Lolita Ērgle, RARZI Kate-
hēzes centra vadītāja).

Radošajā darbnīcā Ilze mums
mācīja, kā atveidot simbolus sav-
dabīgās «glezniņās», kas ļoti va -
rētu patikt bērniem. Aizraujošs gru -
pu darba uzdevums bija Bībeles
citāta atveidošana skulptūrā. In-
teresanti bija salīdzināt dažādas
satura interpretācijas un nosauku -
mus, ko «skulptūrām» deva pārē -
jās grupas. Tika analizēti arī šīs
darba metodes pielietojuma po-
zitīvie un negatīvie aspekti.

Aglonas Maizes muzejā saim -
niece Vija un viņas jaukā palīdze
Zane ar savu vitalitāti un latgaliešu
šarmu kolorītos stāstos atklāja
maizes ceļu no grauda līdz klai-
piņam, parādot arī maizes simbola
daudzveidīgo būtību.

Semināra laikā gūtās atziņas:
– Ikonas pedagoģiskā nozī -

me – tā spēj mācīt klusējot. Tā ir
slieksnis starp laicīgo un klusuma
(lūgšanas) dimensiju. Ikonas funk -
cija – vadīt cilvēku no redzamā
uz neredzamo. Uzlūkojot ikonu,
sirds un miesa gavilē pretī dzī -
vajam Dievam.

– Visi simboli ir zīmes, bet ne vi -
sas zīmes ir simboli. Zīmēm ir kon -
krēta nozīme (piem., ceļazīmes),
simboli dod iespēju interpretācijai.
Krusts simboliski savieno zemi ar
debesīm. Tā ir atpestīšanas zīme.

– Mīlēt nozīmē pieņemt cilvē -
ku tādu, kāds viņš ir. Visu piedot.
Neskaust citiem.

Semināra laikā izjutām patiesu
vienotību un sadraudzību. Neiz-
palika arī veselīga humora deva
un sirsnīgi smiekli. Atliek cerēt,
ka jaunajā mācību gadā mums
būs zinātkāri klausītāji.

Sirsnīgs paldies Initai par trans-
porta nodrošinājumu un prāvestam
Guntaram Skutelam par atbalstu!

Savos iespaidos dalījās 
katehēte Rutta Jeromāne

BAZ NīCAS DRAU DŽU ZI ņAS

Garīgo impulsu guvām Aglonā

Ja pieaugušajiem šķiet, ka pa -
sākums 10 stundu garumā varētu
būt par garu, tad bērniem un jau-
niešiem enerģijas pietiktu arī no-
tikumam, kas ilgtu vairāk nekā
10 stundas. Diena tika sadalītas
četrās daļās, kur pirmā daļa bija
reģistrācija un iepazīšanās, tad
pēc pusdienām visiem bija iespē-
jams piedalīties 5 dažādās meis-
tardarbnīcās, trešajā – svarīgākajā
– daļā kopā lūdzāmies rožukroni
un piedalījāmies Svētajā Misē
Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas
katoļu draudzes baznīcā un no-
slēgumā pulcējāmies vēsturiskajā
baznīciņā uz kopīgu koncertu un
slavēšanu.

Jautājot bērniem un jauniešiem,
kas viņiem patika vislabāk, atbilde
bija: «viss patīk». Jautājot, kā jū -

ties šodien Rekovā, atbilde: «labi»,
lūdzot paskaidrot plašāk, kāpēc
labi, atbilde bija: «jūtos ļoti labi».
Šķilbēnu iniciatīvu centrā «Zva-
niņi»tā vadītājs Vilis Cibulis bēr-
niem un jauniešiem mācīja dziedāt
kristīgas dziesmas, kuras viņi pre -
zentēja noslēguma koncertā. Kul-
tūras centrā «Rekova» folkloras
kopas «Upīte» vadītājs Andris Sli -
šāns kopā ar ģimeni mācīja lat -
gaļu dančus, kā arī kultūras centra
«Rekova» vadītāja Kristīna Lapsa
bija noorganizējusi foto darbnīcu,
kur dalībnieki izveidoja sev da -
žādus stila atribūtus, lai taptu 123
jautras un jaukas bildes. Rekavas
vidusskolā Žannas Maksimovas,
Gunitas Zujevas, Gunitas Maksi-
movas, Anitas Koniševas, Ingūnas
Kaņepes, Gunas Loginas vadībā

pasākuma dalībnieki iemācījās izga -
tavot rožukroņus, lai jau vakarā
pirmo reizi tos izmantotu Rožukro -
ņa lūgšanas laikā. Armands Zujevs
aicināja dalībniekus atminēt mīklu
par kristietības pamatvērtībām.

Pulcējoties Šķilbēnu Romas
katoļu baznīcā, draudzes prāvests
Staņislavs Prikulis atklāja, ka ša -
jā pasākumā mēs esot uzstādījuši
jaunu Ginesa rekordu, jo pirmo
reizi Šķilbēnu baznīciņā vienā
reizē ir sapulcējušies kopā tik
daudz bērni un jaunieši. Šoreiz
sprediķa laikā mums bija iespējams
noklausīties priestera Ilmāra Tol-
stova liecību par to, kā, izaugot
ģimenē, kura sākotnēji nebija ti -
cīga, bija iespējams saņemt aici-
nājumu uz priesterību. Priesteris
Ilmārs Tolstovs aicināja: «Ja Jūs

gribat piedzīvot varenā Dieva
klātbūtni savā dzīvē, tad ir vaja-
dzīga tikai viena lieta – Dievam
ir jāpasaka beznosacījumu «jā».
Dievs ir ļoti delikāts un smalkjū -
tīgs, viņš nevar man un Jums uz-
spiest savu mīlestību. Tāpēc, ja
Jūsu sirds durtiņas būs aizslēgtas,
tad Dieva mīlestība nevarēs ienākt
Jūsos. Ja mūsu sirdis būs atvērtas,
tad Dievs varēs tajās darboties.
Tāpēc ir svarīga grēksūdze, jo
tur atveras mūsu sirds durvis.
Tāpēc ir svarīga arī Svētā Komū-
nija, Svētā Mise, jo tur atveras
mūsu sirds durvis. Ja mēs neejam
pie grēksūdzes, pie Komūnijas,
uz Svēto Misi, tad mūsu sirdis
paliek aizvērtas. Domāju, ka pēc
šīs skaistās tikšanās Rekovā,
Šķilbēnu baznīcā, Jūsu sirdis at-
vērsies, bet neaizveriet atkal tās
ciet, turiet tās atvērtas, lai tā žē-
lastība, kas šodien ienāk mūsu sir -
dīs, tur arī paliek. Aicinu lūgties,
lai Svētais Gars turpina visus
mūs vadīt! Mēs lūgsimies par
jums un aicinu arī jūs lūgties par
Garīgo Semināru.»

Tikšanās noslēgumā vēsturis-
kajā Šķilbēnu Romas katoļu drau-
dzes baznīciņā vakara koncerta
vadītājs Raimonds Logins dalīb-
niekus aicināja noskatīties īsfilmu
un noklausīties liecību par dalību
Pasaules jauniešu dienās, kas šo-
vasar notika Krakovā, Polijā. Bi -
ja iespējams iepazīties ar mātes
Terēzes no Kalkutas dzīvi un kal -
 pojumu, jo māti Terēzi 4. septembrī
Romā pāvests Francisks pasludi -
nāja par svēto. Mātes Terēzes vien -
kāršais kalpojums, ko viņa veica

ar lielu mīlestību, saskatot pašu
Dievu ikvienā cilvēkā, īpaši pašos
nabadzīgākajos un neaizsargāta -
jos, liecina, ka ikviens no mums
ir aicināts kļūt par svēto, ar ik -
dienas darbiem apliecinot mīlestī -
bu tuvākajam un Dievam. Vēlāk
pries teris Rodions Doļa parādīja
savu mājās sagatavotu priekšne-
sumu un, spēlējot kokli, iemācīja
dalībniekiem dziesmu «Dievs mīl
mani, Tu mīli Dievu», kā arī ve-
dināja mīlēt vienam otru. Šķilbēnu
iniciatīvu centra «Zvaniņi» ģitā -
risti un folkloras kopa «Rekavas
dzintars» lūdza visus kopā dziedāt
kristīgas dziesmas un slavēt Die -
vu. Pirms došanās uz salūtu Rai-
monds Logins aicināja visus jau-
niešus būt tikpat žēlsirdīgiem kā
Dievs ir žēlsirdīgs! Pasākums bi -
ja noslēdzies, bet neviens nestei -
dzās doties mājās, jo visi gribēja
nobildēties personīgajam albu -
mam un atvadīties no jauniegūta-
jiem draugiem!

Paldies Dievam par prieku, ar
ko piepildīja dalībnieku sirdis!
Paldies Dievam, kurš deva ierosmi
Ludzas draudzei pirmajai uzsākt
šādu kristīgu tikšanos rīkošanu
bērniem un jauniešiem! Paldies
Dievam par svētību, ko saņēma
Šķilbēnu Romas katoļu draudze
un pasākuma organizatori! Liels
paldies Mārītei Berķei un SIA
Mārbe par ēdināšanas nodrošinā-
šanu pasākuma dalībniekiem! Un
lai Dievs palīdz Ludzas Romas
katoļu draudzei noorganizēt nā-
kamo tikšanos, jo nākamā tikšanās
būs Ludzā!

Teksts, foto: Vineta Zeltkalne

Bērnu un jauniešu prieks Rekovā

Pārņemot stafeti no Viļakas katoļu draudzes, sestdien, 24. septembrī, Šķilbēnu Romas katoļu
draudze rīkoja katoļu draudžu bērnu un jauniešu tikšanos. Bijām gaidījuši daudz

dalībnieku, bet mūsu vēlēšanās tika piepildīta ar uzviju, jo pasākumā piedalījās nedaudz vairāk
nekā 150 dalībnieki no Šķilbēnu, Baltinavas, Balvu, Viļakas, Ludzas, Aglonas un Krāslavas katoļu
drau dzēm, kā arī pārstāvji no Rīgas garīgā semināra – priesteris Ilmārs Tolstovs un semināristi,
brāļi Lauris un Mārtiņš Kārkli. Savus bērnus un jauniešus pavadīja priesteri Andžejs Lapinskis
(Ag lona), Rodions Doļa (Krāslava), dienas laikā pievienojās arī priesteri Mārtiņš Klušs (Balvi) un
Guntars Skutels (Viļaka). Bērnu un jauniešu satikšanās prieks pielipa organizatoriem,
pieaugušajiem un Šķilbēnu draudzes locekļiem.
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IE DZīVO TĀ JU ZI NĀŠA NAI

Kļūsti par audžuģimeni
un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu
labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut
izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs
nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi
gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu
bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt
arī Tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt,
runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka šinī pasaulē kādam ir
svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis
bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības,
iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka
mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

Pašlaik Latvijā ir 568 audžuģimenes, kurās ievietoti 1201 bērns.
Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un
saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā
uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situā -
cijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki da -
žādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod
iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet
gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties,
kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus doku -

mentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa
piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra – narkologa izziņas par
veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģime nes
statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spē jas
audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pre tendentu
piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mā cību kursu.
Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie

darbinieki – vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautā ju miem,
saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas
noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.

Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.
5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar preten -

dentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai at-
teikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģi meni un
pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu
un audzinātu savā ģimenē.
Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:

– atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto
bērnu skaita;

– pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašvaldība)
un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības no -
teiktā apmērā (par katru bērnu);

– pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu
risināšanā.

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa
iegūšanu varat saņemt, zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referentam
Latgales reģionā Aleksejam Makuševam pa tālruni 26808547
vai jautājot savas dzīvesvietas bāriņtiesā.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies 
vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre!

Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!

Šajā laikā – rudenī – vai katrs
iedomājas, cik vēsi kļuvis ārā,
ka jākurina krāsns, jāpieslēdz
apkure vai jāapģērbjas siltāk.
Neaizsargātākā sabiedrības da -
ļa – jaundzimušie – salst vairāk,
daži tāpēc, ka piedzimuši priekš-
laicīgi, citi – tādēļ, ka ir palikuši
bez vecāku aprūpes.

Lielisks piemērs bērniņu at-
balstītājiem ir 4 bērnu māte, Bal -
vu Teritoriālās invalīdu biedrības
valdes priekšsēdētāja Marija Duļ-
binska, kura darbojas arī domu-
biedru grupā «Esi aktīva!», kā sa -
stāvā ir māmiņas, kuru bērniem
ir smagi funkcionālie traucējumi.
Pateicoties Marijai, arī Viļakas
iedzīvotājas ir sniegušas palīdzī -
bu tiem, kam tā ir nepieciešama.

Marija vasaras sākumā sociāla -
jā tīklā «Facebook» izlasīja sau -
cienu pēc palīdzības no kādas
māmiņas Valmierā, tā viņa izlēma
piedalīties «Sirds siltuma darbnī-
cas» projektā. «Sirds siltuma dar-
bnīcā» cilvēki brīvprātīgi, bez at-
līdzības palīdz priekšlaicīgi dzi-
mušiem un glābējsilītē (Baby Box)
atstātiem bērniem. Šajā projektā
cilvēki var ziedot gan finanšu lī-
dzekļus, gan izejmateriālus (dziju)
rokdarbiem, gan gatavus dzijas

un citus izstrādājumus, kas būs
palīdzība Latvijas slimnīcās eso-
šiem bērniem.

Marija zina, kā ir būt šādā si-
tuācijā, jo viņas priekšlaicīgi dzi-
mušais bērniņš tika aizvests uz
Valmieru, nebija iespējas iedot lī -
dzi drēbītes mazulim, viņam ģēr -
ba to, kas slimnīcā bijis pieejams.
Situāciju sarežģī tas, ka priekšlai -
cīgi dzimušiem bērniem nepie-
ciešamas ļoti maza izmēra drēbītes.
Marija atzīst, ka, atrodoties slim-
nīcā, bijis sāpīgi un grūti redzēt
atstātos bērniņus. Viņiem nav ne
vārda, ne uzvārda, tos izvēlas
medicīnas māsiņas, tāpat viņiem
nav, ko ģērbt mugurā. Ir brīži,
kad visus jaundzimušos reizē nav
iespējams apraudzīt, lai gan tie
prasa uzmanību, tad redzēt šo si-
tuāciju ir īpaši smagi.

Radās iespēja palīdzēt, Marija
vēlējās atbalstīt šo projektu un
šos bērniņus. Lai gan vasarā ir
daudz citu darbu, viņa atrada lai -
ku un radīja dzijas izstrādājumus,
kas sildīs jaundzimušos. Marija ša -
jā akcijā iesaistīja arī Balvos un
Viļakā dzīvojošas sievietes, taču
atgādina, ka palīdzēt var jebkurš!

Viļakas pensionāru biedrības
dalībnieces saka, ka ir ne tikai

aktīvas ekskursiju un pasākumu
dalībnieces, bet labprāt palīdz ci-
tiem cilvēkiem, īpaši, ja runa ir
par zīdainīšiem. Veltas Loginas mu -
dinātas, Leontīne Saide un Ināra
Andrejeva pievienojās rokdarbnie -
ču pulkam. Pensionāru biedrības
dalībnieces atzīst, ka nevarējušas
atteikt aicinājumam palīdzēt ma-
ziem zīdainīšiem. Ināra Andrejeva
ir vecmāmiņa 7 mazbērniem un
2 mazmazbērniem, 43 gadus strā-
dājusi bērnudārzā, tādēļ visus bēr -
niņus uzskata par mīļiem. Velta,
Leontīne un Ināra ir labestīgas,
dāsnas un čaklas seniores, kuras
uztrauc līdzcilvēku liktenis un
urda vēlme palīdzēt citiem. Viņas
priecājas, ka uzzinājušas par
«Sirds siltuma darbnīcas» projek -
tu un tajā piedalījušās, darot la -
bus darbus. Katra autore uztrau -
cās, lai viņas adījums būtu kvali-
tatīvs un skaists, kas viņām, pro-
tams, piepildījās. Rokdarbnieces
dziju saņēmušas no projekta or-
ganizatoriem, klāt liekot arī savā
īpašumā esošo, radījušas gan ze-
ķītes, zābaciņus, gan cimdiņus,
cepurītes un bikses, jaciņu. Dziju
dāvinājusi arī skolotāja Skaidrīte
Veina, tādējādi radot iespēju uz -
a dīt vēl vairāk apģērba. Marija
izadījusi skaistu, krāsainu sedzi -
ņu. Šie rokdarbi nonāks Rīgas,
Valmieras vai citas pilsētas slim-
nīcā, kur tie būs nepieciešami un
sildīs kādu zīdainīti.

Čaklās adītājas stāsta, ka vie na
zeķīte sver 18 gramus, viena rok-
darbniece to uzada vienā nedēļā,
cita to izdara vienā stundā. Ap-
brīnojams ir sirds siltums, ar kā -
du par saviem rokdarbiem un to
saņēmējiem runā Marija, Velta,
Leontīne un Ināra.

Aicinām arī citas rokdarbnieces
piedalīties šajā projektā! Infor-
māciju var atrast interneta vietnē
http://sirdssiltumadarbnica.lv/ vai
sazinoties ar Veltu Loginu, Viļakas
pensionāru biedrības dalībnieci.

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas 

vadītāja Rūta Cibule

Palīdzība tiem, kuriem tā
visvairāk nepieciešama

Nacionālais veselības dienests
(NVD) atgādina, ka no šī gada
1. decembra tiks pārtraukta
darbnespējas lapu aprite papīra
formātā un visas darbnespējas
lapas tiks izrakstītas elektroniski
valsts E-veselības sistēmā.

Elektroniskās jeb e-darbnes-
pējas lapas izrakstīšana E-veselī -
bas sistēmā ārstniecības personai
standarta gadījumā aizņems ap-
tuveni desmit sekundes. Speciā-
listam būs tikai jāatzīmē darb-
nespējas cēlonis, savukārt infor-
mācija par pacientu un ārstniecības
iestādi darbnespējas lapā tiks uz-
rādīta automātiski*.

Lai saskaņā ar Ministru kabi-
neta noteikumiem ārstniecības
iestādes no šī gada 1. decembra
nodrošinātu e-darbnespējas lapu
izrakstīšanu, ir jānoslēdz līgums
ar NVD. Līguma slēgšana neno-
zīmē automātisku visas E-veselī -

bas sistēmas lietošanu. Taču, lai
iekļautos laikā, kas nepieciešams
E-veselības sistēmas pieslēgšanai
pēc līguma noslēgšanas, un ne cies -
tu pacienti, kuriem tādēļ nevarēs
izrakstīt e-darbnespējas lapas,
NVD aicina neatlikt līguma slēg-
šanu uz novembra beigām.

Šobrīd parakstīti jau vairāk
ne kā 260 līgumu par E-veselības
lietošanu, tajā skaitā līgumu ir
noslēgušas 50 ģimenes ārstu prak-
ses, kas atrodas gan Rīgā, gan Lat -
vijas reģionos. Dažādos līguma
slēgšanas posmos šobrīd ir vairāk
nekā 2100 līgumu, kas ir vairāk ne -
kā puse no plānotā līgumu skaita.

E-darbnespējas lapas izrakstī -
šanai E-veselības sistēmā ir vairā -
kas priekšrocības. Pacientiem  vairs
nebūs tā jānogādā darba devējiem
papīra formātā, jo informācija
par noslēgtajām darbnespējas la -
pām darba devējiem būs pieejama

Valsts ieņēmumu dienesta EDS
sistēmā. Arī iesnieguma sagata-
vošana Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūrai (VSAA) par pa-
balsta piešķiršanu būs pilnībā
elektroniska – gan iesniegumu,
gan e-darbnespējas lapu pacients
VSAA varēs iesniegt caur portālu
www.latvija.lv.

Informācija par visām izrak-
stītajām e-darbnespējas lapām pa -
kāpeniski uzkrāsies E-veselības
sistēmā, līdz ar to ikviens pacients
tās varēs ērti un ātri apskatīt, au-
torizējoties E-veselības portālā
www.eveseliba.gov.lv.

* E-darbnespējas lapas izrakstī -
šana E-veselības sistēmā soli pa so -
lim atspoguļota šajā video.

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

No 1. decembra darbnespējas lapas izrakstīs
tikai elektroniski

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas
Katoļu baznīcā novembra mēnesī
katru piektdienu plkst. 15:30 (pirms
Svētās Mises) notiks psalmu dziedāšana
par mirušajiem. 18. novembrī psalmu
dziedāšana nenotiks.

«Latvijas Mednieku apmācību centrs»
organizē kvalitatīvus kursus mednieka un
medību vadītāja apliecības iegūšanai Viļakā
un/vai Balvos.

Pieteikties pa tālr. 29282027 
vai www.lmac.lv.

9. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00
VIĻAKĀ, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
Mamogrāfija:

• ar Nacionālā veselības die-
nesta uzaicinājuma vēstuli - BEZ
MAKSAS

• ar ģimenes ārsta nosūtījumu
– 2,85 EUR

• bez nosūtījuma - 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

• 1 projekcija – 6,50 EUR (ģi-
menes ārsta nosūtījums nav ne-
pieciešams)

* KARDIOGRAMMA 5,00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* D VITAMĪNA NOTEIKŠANA 4,50 EUR 

PACIENTIEM LŪDZU VEIKT PIERAKSTU «LATVIJAS
APTIEKĀ» BALVU IELĀ 5 VAI PA tālr. 27088322

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA 
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IE DZīVO TĀ JU ZI NĀŠA NAI

Sākoties rudens migrācijām, daudziem zemes
īpašniekiem un lietotājiem kļūst aktuāli nemedī -
ja mo dzīvnieku, tostarp putnu radītie postījumi.
Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina visus,
kuri savās platībās konstatē īpaši aizsargājamo
nemedījamo sugu vai migrējošo sugu postījumus,
pieteikties to radīto zaudējumu kompensācijām.
Taču jāievēro, ka atlīdzība tiek piešķirta tikai
tad, ja veikti nepieciešamie aizsardzības pasākumi
zaudējumu novēršanai un samazināšanai.

Kompensācijas par postījumiem var pieteikt
augkopības nozarē – pavasara un rudens migrācijas
sezonas laikā, bet ne biežāk kā vienu reizi katras
sezonas laikā, akvakultūras nozarē – ne biežāk kā
reizi gadā, kā arī lopkopības vai biškopības nozarē
– par ikreizējiem nodarītajiem postījumiem.

Svarīgi zināt, ka pamatnoteikums kompensācijas
saņemšanai ir dažādu preventīvu aizsardzības pasā -
kumu īstenošana postījumu novēršanai. Piemēram,
patlaban, putnu migrācijas laikā, zemes apsaimnie-
kotājam savā augkopībai atvēlētajā teritorijā
preventīvi jānodrošina vismaz viens no šādiem aiz-
sardzības pasākumiem: akustiskie atbaidītāji (skaņu
un troksni radoši elementi), vizuālie atbaidītāji (si -
lue ti, mulāžas, spīdoši elementi), repelenti, vai arī
jāveic citi pasākumi, ciktāl tie nav pretrunā ar vides
un dabas aizsardzības prasībām.

Zemes īpašniekam vai lietotājam, vai viņa piln-
varotajai personai pēc postījumu konstatēšanas ne-
kavējoties jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē
pieteikums kompensācijas saņemšanai par augkopībai,
akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem
zaudējumiem. Pieteikumu var iesniegt klātienē Da -
bas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju

birojos, sūtīt pa pastu, sūtīt elektroniski ar norma -
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā parakstītu elektronisko
parakstu, vai arī, izmantojot Vienotajā valsts un pa-
švaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo
tiešsaistes formu https://www.latvija.lv/epakalpojumi/
ep155/apraksts. Iesniegumu veidlapas var lejupielā -
dēt Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē
http://www.daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/
iesniegumu_veidlapas1/#Kompensacijas 

DAP, saņemot iesniegumu, izveido komisiju
konkrētajai nozarei radīto zaudējumu novērtēšanai
un uzaicina atbilstošus ekspertus vai organizāciju
pārstāvjus. Piemēram, augkopībai nodarītos zaudē-
jumus vērtē pārstāvji no DAP, Lauku atbalsta
dienesta un attiecīgās pašvaldības. Komisijas darbu
vada DAP pārstāvis.

Zaudējumu noteikšanas un kompensācijas saņem -
šanas kārtību patlaban regulē 2016. gada 7. jū nija
Ministru Kabineta noteikumi Nr. 353 «Kārtība, kā -
dā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to
zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo
nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku no-
darītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aiz-
sardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai».
Ar pilnu noteikumu tekstu, kā arī pieteikumu parau -
giem var iepazīties tīmekļa vietnē www.likumi.lv
http://likumi.lv/ta/id/282681-kartiba-kada-zemes-
ipasniekiem-vai-lietotajiem-nosakami-to-zaudejumu-
apmeri-kas-saistiti-ar-ipasi-aizsargajamo-nemedijamo 

Informāciju sagatavoja: Baiba Roga, Dabas aizsardzības
pārvaldes  Pierīgas reģionālās administrācijas dabas izglītības
darba speciāliste (mob. tālr.: 28611079)

Papildu informācija: Artis Zelčs, Dabas aizsardzības
pārvaldes Stratēģiskās vadības un koordinācijas departamenta
Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes
vadības nodaļas vecākais eksperts (mob. tālr.: 25673400)

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID)
atgādina: ja personai, šķērsojot Eiropas Savienības
(ES) ārējo robežu, tās rīcībā ir skaidras naudas
līdzekļi, kas ir ekvivalenti vai pārsniedz 10 000
eiro, tie ir jādeklarē. Deklarēšanas pienākums
attiecas arī uz nepilngadīgām personām, un tas
īstenojams ar viņu vecāku vai likumīgo aizbildņu
starpniecību.  Ģimenei ceļojot kopā, 10 000 eiro
ierobežojums attiecas uz katru personu atsevišķi. 

Skaidra nauda ir ne vien banknotes un monētas,
kas laistas apgrozībā un ir likumīgs maksāšanas lī-
dzeklis, bet arī čeki, vekseļi, maksājuma uzdevumi,
ceļojuma čeki, kā arī neaizpildīti čeki, vekseļi, mak -
sājuma uzdevumi un citi finanšu instrumenti, kuri
dod tiesības saņemt naudu, ja tie ir parakstīti. 

Personai, kuras rīcībā esošās skaidras naudas ap -
joms pārsniedz 10 000 eiro, ir jādodas pa «sarkano
koridoru» (Lidostas muitas kontroles punktā) vai jā -
vēršas pie muitas amatpersonas (tajos muitas kontro -
les punktos, kas atrodas uz auto ceļiem un uz dzelz -
ceļa) un jāaizpilda deklarācijas veidlapa skaidras
naudas deklarēšanai. Latvijas Republikas robežas
šķērsošanas vietās, kā arī VID mājaslapā deklarācijas
pieejamas trīs valodās – latviešu, angļu vai krievu
valodā. Tādējādi deklarāciju iespējams pirms tam
izdrukāt no VID mājaslapas, aizpildīt un robežas
šķērsošanas brīdī iesniegt VID muitas amatpersonai
vai Valsts robežsardzes amatpersonai gadījumos, ja
robežšķērsošanas vieta, caur kuru persona šķērso
ES robežu, nav muitas kontroles punkts. 

Deklarācijā ir jānorāda ziņas par deklarētāju,
skaidras naudas īpašnieku, paredzēto naudas saņē -
mēju, naudas summu un veidu, kā arī tās izcelsmi,
izlietošanas mērķi, maršrutu (valsti, no kuras izce -
ļo, un galamērķa valsti), transporta veidu un robe -
žas šķērsošanas vietu. Vēršam uzmanību, ka skaidras
naudas deklarēšanas pienākums attiecas uz fizis -
ku personu, kas pārvadā skaidru naudu neatkarīgi
no tā, vai minētā persona ir naudas īpašnieks. 

VID muitas amatpersona pieņem no fiziskās per -
sonas aizpildītu un parakstītu veidlapu. Pēc muitas
atzīmju veikšanas aizpildītās deklarācijas veidlapas
kopija paliek fiziskās personas īpašumā. 

Gadījumos, kad fiziskas personas rīcībā ir kādas
citas valsts valūta, tās vērtība tiek pārrēķināta eiro,
piemērojot grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valū -
tas kursu, kas ir spēkā robežas šķērsošanas dienas
sākumā. Ja muitas amatpersonai rodas šaubas par
dekla rācijā norādītajām ziņām, tai ir tiesības lūgt per -
so nai uzrādīt skaidro naudu, lai veiktu naudas faktis -

ko salī dzināšanu ar deklarācijā norādītajām ziņām.
Fizisko personu kontrole tiek veikta, gan pamatojoties
uz risku analīzi, gan arī nejaušās izlases kārtībā. 

Ar plašāku informāciju par skaidras naudas dek-
larēšanas pienākumu aicinām iepazīties VID mājas -
lapas sadaļā «Muita/Ceļojot ārpus ES», kā arī Eiro -
pas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienī -
bas ģenerāldirektorāta mājaslapā. Tajā publicētas
gan informācijas lapas, gan deklarācijas veidlapas vi -
su ES dalībvalstu valodās, kā arī brošūra 10 valodās.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji
var zvanīt arī uz VID Nodokļu un muitas informatīvo
tālruni 67120000 (zvanot no ārvalstīm: +37167120000),
izvēloties otro tēmu «Muita», kā arī konsultēties
visos VID muitas kontroles punktos Latvijā. 
Atbildība par skaidras naudas nedeklarēšanu

Pienākums deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā in-
formācija ir nepareiza vai nepilnīga. Atbildība par
skaidras naudas nedeklarēšanu vai nepatiesu dekla-
rēšanu ir noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 190.15 pantā, kas paredz naudas sodu pie -
cu procentu apmērā no nedeklarētās vai nepatiesi
dekla rētās summas. Savukārt, ja likumā noteiktā
skaidras naudas apjoma nedeklarēšana vai nepatiesa
deklarēšana tiek izdarīta ar noziedzīgi iegūtu skaidru
naudu vai ja to izdarījusi organizēta grupa, var iestā -
ties kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma
195.2 pantu, ka paredz brīvības atņemšanu uz laiku
līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu,
vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Atgādinām ka skaidras naudas līdzekļu obligātas
deklarēšanas pienākumu nosaka Eiropas Parlamenta
un Padomes 2005. gada 26. oktobra Regula Nr. 1889/
2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Ko -
pienas teritorijā vai izved no tās, kas tieši piemē -
rojama visās dalībvalstīs no 2007. gada 15. jūnijā.
Vienoti skaidras naudas, ko ieved vai izved no Ko-
pienas teritorijas, kontroles nosacījumi ieviesti, lai
ES mērogā atbalstītu centienus apkarot noziedzību
un uzlabot drošību, sekmētu cīņu pret nelikumīgi
iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorismu un noziedzību. 

Latvijas Republikā prasība uz ES ārējās robežas
deklarēt skaidras naudas līdzekļus, ja to apjoms sa-
sniedz vai pārsniedz 10 000 eiro vai ekvivalentu
sum mu citas valsts valūtā, ir spēkā kopš 2006. gada
1. jūlija, kad stājās spēkā likums «Par skaidras nau -
das deklarēšanu uz valsts robežas», kura normas
atbilst minētās regulas prasībām.

Informāciju sagatavoja: VID Sabiedrisko attiecību daļa,
tālr. 67122668, 67122670, 26351438, 26558389, e-pasts komu-
nikacija@vid.gov.lv

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) iedzīvotāju
un uzņēmēju/iestāžu ērtībām ir izstrādājusi e-pakalpojumus,
kuri pieejami portālā www.latvija.lv un Inspekcijas tīmek -
ļa vietnē www.vi.gov.lv.

Portālā www.latvija.lv pieejamie e-pakalpojumi:
1. Veselības inspekcijas e-pakalpojumi;
2. E-iesniegums Veselības inspekcijai;
3. Ārstniecības personu/ārstniecības atbalsta personu identifi -

katora e-pieprasījums;
4. Apliecinājums par vides pieejamību ārstniecības iestādēm;
5. E-paziņojums par pakalpojumu sniegšanu skaistumkopšanas

un tetovēšanas jomā;
6. Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības

iestādēm sniegto atbalstu;
7. E-pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai no -

vērtējuma saņemšanai;
8. E-pieteikums atzinuma/novērtējuma saņemšanai par būvēm;
9. E-pieteikums atļaujai par zāļu iegādi;
10. E-paziņojums par zāļu reklāmas semināru;
11. E-ziņojums par zāļu atsaukšanu;
12. E-paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā

uzlikto pienākumu izpildi;
13. E-paziņojums par dzeramā ūdens monitoringa rezultātiem.

Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē pieejamie e-pa-
kalpojumi:

14. Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību iz -
pildi veselības aprūpes iestādēm;

15. Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību
izpil di izglītības un bērnu pieskatīšanas iestādēm;

16. Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību iz -
pildi skaistumkopšanas saloniem, publiskajiem peldbaseiniem un
pirtīm, tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem;

17. Noderīga informācija vecākiem par izglītības un bērnu pie-
skatīšanas iestādēm;

18. Noderīga informācija iedzīvotājiem par skaistumkopšanas
saloniem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem.

19. Informatīvā lapa par Veselības inspekcijas informatīvajiem
e-pakalpojumiem.

Informatīvie materiāli ir pieejami arī Inspekcijas 
tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā «E-pakalpojumi» –

http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/epakalpojumi.

Kā pieteikties īpaši aizsargājamo nemedījamo 
vai migrējošo sugu postījumu kompensācijām?

Šķērsojot Eiropas Savienības robežu, jādeklarē
skaidra nauda 10 000 eiro vai vairāk apmērā

Valsts darba inspekcija pārbaudīs ķīmisko
vielu drošu lietošanu darba vietās

Valsts darba inspekcija (VDI) š.g. 3. oktobrī uzsāks tematisko
pārbaudi uzņēmumos saistībā ar ķīmisko vielu un ķīmisko mai -
sījumu drošu un veselībai nekaitīgu lietošanu. Tematiskās pār -
baudes mērķis ir pievērst darba devēju un darbinieku uzmanību
atbilstošu aizsardzības līdzekļu izvēlei darbā ar ķīmiskajām vie -
lām, pareizai ķīmisko vielu marķēšanai, uzglabāšanai u.c. Ko -
pumā mēneša laikā plānots pārbaudīt vismaz 150 dažādu nozaru
uzņēmumus visā Latvijā, kuru darbā tiek izmantotas ķīmiskās
vielas un maisījumi.

VDI dati rāda, ka ķīmisko vielu iedarbības rezultātā nelaimes
gadījumos cieš darbinieki dažādās nozarēs - pārtikas ražošanā un
ēdināšanā, uzkopšanā, lauksaimniecībā u.c. Visbiežāk nelaimes
gadījumi notiek ķīmiskajām vielām nonākot uz ādas, acīs vai tās
iedzerot, turklāt darba stāžs cietušajiem nereti ir vairāki gadu desmiti,
kas liecina, ka darbā ar ķīmiskajām vielām būtiska ir gan darbinieku
rūpīga apmācība par potenciālajiem riskiem, rīcību ārkārtas situācijās,
gan arī citi darba devēja īstenotie preventīvie pasākumi, kā arī pašu
darbinieku attieksme. Nepietiekami novērtēts ķīmisko vielu iedarbības
risks un zināšanu trūkums par rīcību ārkārtas situācijās nereti izraisa
grupveida nelaimes gadījumus ar letālām sekām, piemēram, darbinieki
iet bojā sprādzienu rezultātā vai nosmokot.

Tematiskās pārbaudes laikā VDI inspektori pastiprinātu uzmanību
pievērsīs darba vides risku novērtējumam, veiktajiem preventīvajiem
pasākumiem, darbinieku apmācībai, individuālajiem aizsardzības lī-
dzekļiem u.c. Tāpat tiks pārbaudītas drošības datu lapas, kurās tiek
norādīts vielu ķīmiskais sastāvs, piemērotie individuālie aizsardzības
līdzekļi u.c., kā arī iepakojumu marķējums, kas nereti ir nepietiekami
izmantots informācijas avots, lai apzinātos ķīmisko vielu bīstamību.

VDI aicina visus uzņēmumus, kuru darbā tiek izmantotas ķīmis -
kās vielas un maisījumi būt atbildīgiem un pašiem izvērtēt riskus dar -
binieku drošībai un veselībai, novēršot tos vēl pirms VDI inspektoru
vizītes. VDI informē, ka mājaslapā www.stradavesels.lv ir pieejami
dažādi informatīvie materiāli, interaktīvie rīki u.c. informācija, kas
palīdzēs labāk izprast ķīmisko risku bīstamību un nozīmi to novēr -
šanā. Tāpat VDI ir izveidojusi nelaimes gadījumu karti, kurā var
iepazīties ar pēdējos trīs gados notikušajiem nelaimes gadījumiem ar
ķīmiskām vielām- https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1HVxpp
PC1LxLC5mDdCT3nbzMaN5M 

Informāciju sagatavoja: Dace Aleksāne, Valsts darba inspekcijas
Sadarbības un attīstības nodaļas Vecākā eksperte ārējo sakaru
jautājumos. Tālr. +371 25484797. E-pasts: dace.aleksane@vdi.gov.lv
www.vdi.gov.lv, www.osha.lv, www.stradavesels.lv 
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Iespējas saņemt finansējumu sava biznesa
sākšanai un jau esoša biznesa attīstīšanai šodien
ir plašas – nauda pieejama arī Attīstības finanšu
institūcijā ALTUM, kura piedāvā finansēt tās
dzīvotspējīgās biznesa idejas, kuras īstenotāji
nodrošinājuma vai pieredzes trūkuma nevar sa -
ņemt finansējumu komercbankās.

Par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem, kuru
biznesa idejas ir agrīnā attīstības stadijā vai kuru īs-
tenošana ir sākta nesen, stāsta ALTUM Gulbenes
reģionālā centra vadītājs Valtis Krauklis.

Ko ALTUM piedāvā tiem, kas vēlas sākt
savu biznesu vai ir uzsākuši to nesen?

ALTUM rīcībā ir lieliska programma, kas pa -
līdz jaunajiem uzņēmējiem sākt savu biznesu. Tā ir
Starta programma, kas ir ļoti pieprasīta un tās piedā -
vājums uzņēmējiem ir augstu novērtēts. Tā piedāvā
bezmaksas konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai,
kā arī finansiālo atbalstu aizdevuma veidā. Starta
programmā aizdevuma summa ir no 2 līdz 150 tūk-
stošiem eiro. Starta aizdevumi ALTUM pieejami ar
samazinātu nodrošinājuma prasību.

Biznesa uzsācējiem pieejami arī mikrokredīti
līdz pat 25 tūkstošiem eiro. Mikroaizdevumu gada
procentu likme ir 5 – 8%. Strādājam arī pie tā, lai
tehnoloģiskajiem start-up uzņēmumiem ar augstu
izaugsmes potenciālu būtu pieejams riska kapitāla
finansējums idejas attīstības un produkta izstrādes
stadijā.

Kopumā šobrīd ALTUM ir aptuveni 20 dažādas
atbalsta programmas, kas paredzētas gan biznesa
uzsācējiem un mikrouzņēmumiem, gan mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem,
kā arī īstenojam citas īpašās programmas.

Kur saņemt vairāk informācijas par ALTUM
piedāvājumu? 

Informācija pieejama mājas lapā www.altum.lv
un 7 reģionālajos centros, tostarp Gulbenē, Rīgas
ielā 47 (atvērts no 8:30 – 17:00), un konsultāciju biro -
jos visā Latvijā. Tuvākie konsultāciju centri atrodas
Alūksnē (Pils ielā 21) un tas apmeklētājiem ir
atvērts ceturtdienās no 9:00 – 14:00, kā arī Madonā
(Saieta laukumā 1), un tas apmeklētājiem ir atvērts
otrdienās un ceturtdienās no 10:00 – 14:00.

ALTUM valsts atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem

Aicinām pieteikties māju energoefektivitātes
uzlabošanas atbalsta programmai

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šo-
dien dzīvo pirms vairākiem gadu des-
mitiem būvētās daudzstāvu mājās. Dau -
dzo gadu laikā šo ēku tehniskais stāvoklis
ir būtiski pasliktinājies - fiziski nolieto -
ju šās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels
skaits ēku ir avārijas stāvoklī, zie mā
mājokļi ir vēsi un mitri, vasarās pārāk
karsti. Iedzīvotājiem palielinās apsaim-
niekošanas izdevumi, maksa par apkuri,
jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.

Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzek -
ļiem šogad Latvijā ir uzsākta jauna valsts
atbalsta daudzdzīvokļu māju energoefek-
tivitātes uzlabošanas programma. Ar tās
palīdzību iespējams renovēt māju, padarot
to energoefektīvu un palīdzot ilgtermiņā
saudzēt iedzīvotāju maciņus. Turklāt līdz
pat 50% no izmaksām, kas tiks tērētas mā -
jas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem,
iedzīvotāju vietā apmaksās valsts no Eiro -
pas Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas
iespējams saņemt kā bankas aizdevumu,
turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā
savi dzīvokļi.

Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu
mājas energoefektivitātes uzlabošanu, ie-
dzīvotāji iegūst labāku un skaistāku dzīves

vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī katra
dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas
laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās
maksa par apkuri.

Kādu valsts atbalstu piedāvā daudz-
dzīvokļu māju energoefektivitātes uzla-
bošanas programma?

Iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starp -
niecību savas mājas energoefektivitātes pro -
jektam var saņemt daudzpusīgu valsts at-
balstu:

- ALTUM bezmaksas konsultācijas par
programmas iespējām un nosacījumiem,
tehniskās dokumentācijas un projekta do-
kumentu sagatavošanu;

- ALTUM grantu jeb neatmaksājamu
finansiālu atbalstu, kas sedz līdz 50% no
projekta izmaksām (granta apjomu ietekmē
plānotais energopatēriņš pēc projekta īste-
nošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM
vai cits finansētājs);

- ALTUM aizdevumu, gadījumos, ja
energoefektivitātes projekta finansēšanai
nav pieejams finansējums no komercbankas,
kas piedalās energoefektivitātes valsts
atbalsta programmas īstenošanā;

- ALTUM garantija komercbankas vai
cita finansētāja aizdevumam. Garantija kal pos
kā nodrošinājums finansētāja aizdevu mam.

Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu
mājām, kurās ir vismaz 5 dzīvokļi un vie -
nam īpašniekam pieder mazāk nekā 20%
no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas
neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās mā -
jas platības.

Kādus darbus var veikt ar program -
mas atbalstu? 

Ar valsts atbalsta programmas palīdzību
var veikt sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu,
logu nomaiņu, apkures sistēmas renovāciju,
karstā un aukstā ūdens sistēmas renovāciju,
inženiersistēmu renovāciju un citus nepie-
ciešamos ēkas uzlabošanas darbus.

Ar ko sākt? 
Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs

lēmums par mājas renovāciju – lai sāktu
rī koties, ir nepieciešama piekrišana no di -
vām trešdaļām mājas iedzīvotāju. Pieteik -
ties programmai dzīvokļu īpašnieki var ar
piln va rotās personas starpniecību. Pilnv -
ro tais pārstāvis iedzīvotāju vietā un iedzī-
votāju vārdā arī sagatavos un saskaņos
dokumentus, organizēs būvnieku izvēli un
uzraudzību, kā arī slēgs līgumus. Tas var
būt gan mājas esošais apsaimniekotājs,
gan cita juridiska persona, kuru ir deleģē -
juši mājas iedzīvotāji.

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
programmas darbība ALTUM tika uzsākta
šā gada aprīlī, uzsākot iedzīvotāju konsul-
tēšanu. Sākot ar oktobri visā Latvijā no -
tiks bezmaksas informatīvie semināri māju
apsaimniekotājiem un pilnvarotajiem pār-
stāvjiem, kuros tiks sniegta informācija gan
par programmas iespējām un nosacījumiem,
gan par dokumentu sagatavošanu un teh-
niskiem risinājumiem. Informācija par se-
mināru norises vietām un laikiem tiks
publicēta ALTUM mājas lapā www.altum.lv.

Konsultācijas ALTUM turpinās visā
programmas darbības laikā. Vienlaikus
ALTUM slēdz sadarbības līgumus ar ko-
mercbankām par banku iesaistīšanos pro-
grammas īstenošanā.

Aicinām izmantot valsts piedāvāto
atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai.
Lai arī šī gada būvniecības sezona tu vo -
jas noslēgumam, aicinām izmantot ru -
dens un ziemas mēnešus konsultācijām,
dokumentu sagatavošanai, renovācijas
priekšdarbu veikšanai, piemēram, izvē-
loties savu būvnieku, lai jau pavasarī
varat uzsāk mājas renovēšanas darbus!

Papildu informācija par daudzdzīvokļu
māju energoefektivitātes programmu un
kontakti: www.altum.lv.

Par lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu
Vēlamies Jūs informēt, ka Pārtikas un veterinārais dienests

š.g. 5. septembrī uzsācis savvaļas lapsu un jenotsuņu kārtējo
vakcināciju pret trakumsērgu.

Vakcinācijai izmantos dzīvu novājinātu trakumsērgas vīrusa
SAD BERN MSV Bio 10 celmu saturošu vakcīnu «Lysvulpen
por.a.u.v.». Vakcīna šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas
iestrādāta barības apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, ne -
daudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīnas tiks izvietotas vien -
mērīgi Latvijas austrumu daļā 25600 km2 platībā, uz 1 km2 izsviežot
20 – 23 vakcīnas ēsmas ar 500 metru atstarpi starp lidojumu joslām.

Latgales fotogrāfu biedrība 
aicina piedalīties fotokonkursā

«Latgalietis 21. gadsimtā»
Latgales fotogrāfu biedrība aicina ikvienu foto meistaru un

interesentu piedalīties fotokonkursā «Latgalietis 21. gadsimtā».
fotokonkursa ideju atbalsta Latgales plānošanas reģiona Attīs -
tības padome un Preiļu novada dome.

Konkurss noritēs Latvijas valsts un Latgales kongresa simtgades
pasākumu ietvaros, un viens no tā mērķiem – nākamajā gadā
izveidot krāšņu foto izstādi un izdot fotoalbumu ar Latgales reģiona
visu novadu cilvēku portretiem.

No 40 labākajiem darbiem tiks veidota izstāde, kuras laikā tiks
sumināti visi konkursa dalībnieki un apbalvoti labāko darbu autori.
Savukārt gala rezultātā 230 fotogrāfijas tiks apkopotas fotoalbumā
«Latgalietis 21. gadsimtā».

Lai būtu iespējas izvēlēties pašus kvalitatīvākos un saturiskākos
darbus, no katras Latgales pašvaldības fotogrāfiem tiek gaidīti vis -
maz 10 – 20 Latgales cilvēku portreti. Savu artavu topošās grāmatas
izveidē aicinām ielikt arī pārējo Latvijas novadu foto meistarus, jo
Igors Pličs pastāstīja, ka viņš ir pārliecināts, ka arī ārpus Latgales
dzīvojošiem foto meistariem arhīvos ir daudz atbilstošu fotogrāfiju,
kuras būs vērtīgs izstādes un fotoalbuma satura papildinājums.

Konkursa organizētāji gaida 21. gadsimta Latgales cilvēku portre -
tus – fotogrāfijas, kuras uzņemtas no 2001. gada līdz šai dienai. Ar
savu redzējumu katrs dalībnieks var nofiksēt kolorītākos portretus
gan pilsētas, gan lauku ļaužu ikdienā – gan darbā, gan atpūtā.

Konkursa ideja radās Latgales fotogrāfu biedrības vadītājam Igo -
ram Pličam. Latgalē plaši pazīstamais fotomākslinieks ir izvirzījis
mērķi aktivizēt fotogrāfus, parādīt kolēģu meistarību un iemūžināt
Latvijas fotogrāfu labākos darbus unikālā fundamentālā izdevumā.

Igors Pličs aicina neaizmirst fotogrāfu misiju – kalpot cilvēkiem
un iemūžināt mūsdienu laika lieciniekus, atklāt Latgales reģiona
katra novada savdabību un bagātināt mūsu kopējo kultūrvēsturi. 
Fotomākslinieks aicina neatlikt darbu iesūtīšanu līdz termiņa bei -
gām – 1. decembrim, kā tas norādīts nolikumā, bet sākt darboties jau
šodien.

Ar fotokonkursa nolikumu varat iepazīties Preiļu novada domes
mājas lapā www.preili.lv.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aicina ārstniecības iestādes turpināt pacientu pierakstīšanu rindā
ņemot vērā, ka atsevišķu valsts apmaksātu vese -

lības aprūpes pakalpojumu saņemšanai šajā gadā vai -
 rākās ārstniecības iestādēs var būt izveidojies pilns
pieraksts gaidīšanas rindā, Nacionālais veselības die -
nests (NVD) ir nosūtījis vēstuli ārstniecības iestādēm
par pacientu pieraksta nepārtraukšanu.

Atbilstoši līgumam* par valsts apmaksātu veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja iestādei konkrētajam
gadam plānotais valsts finansējums nav pietiekams, lai šī
gada ietvaros nodrošinātu plānveida pakalpojuma sniegšanu
visiem pacientiem, ārstniecības iestādei ir jāveic pacientu
pierakstīšana uz nākamo gadu.

Veicot pacientu pierakstu pakalpojumu saņemšanai nā-
kamajā gadā, ārstniecības iestādēm jāņem vērā kon krē  tiem
pakalpojumiem piešķirtā valsts finansējuma ap mērs iepriek -
šējos gados un citus pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai
būtiskus apstākļus (piemēram, personāla resursus).

Vienlaikus plānots veikt līdz šā gada oktobrim snieg -
to ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu analīzi.
Tās rezultātā tiks pārskatīti ārstniecības iestāžu noslēgtie
līgumi, izvērtējot neapgūto valsts līdzekļu novirzīšanu
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai atlikušajā  gadā.
Ko pumā ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu snieg -
šanai 2016. gadā no valsts budžeta plānoti vairāk nekā
113 miljoni eiro.

NVD atgādina iedzīvotājiem, ka vienus un tos pašus
valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus sniedz
daudzas ārstniecības iestādes. Tās ir ne tikai daudzprofilu
slimnīcas, bet arī ambulatori veselības centri, poliklīnikas
un ārstu-speciālistu prakses, kurās pakalpojumus var
saņemt vēl šogad. Valsts apmaksātas ārstu-speciālistu
konsultācijas, izmeklējumus un citus ambulatoros pakal-
pojumus kopumā sniedz vairāk nekā 350 ārstniecības ie-
stāžu.

Informācija par visiem valsts apmaksāto veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kā arī aptuvenām gai-
dīšanas rindām pakalpojumu saņemšanai, iedzīvotājiem
ir pieejama valsts vietnē www.rindapiearsta.lv. Lai no-
skaidrotu aktuālo informāciju par pieraksta iespējām un
veiktu pierakstu, nepieciešams sazināties ar konkrētās
ārstniecības iestādes reģistratūru.

* Līgumu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pa-
kalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādes noslēdz kārtējā
gada sākumā un līdz ar to ir informētas par visam gadam
piešķirtā valsts finansējuma apmēru. Līgums paredz
vienmērīgu plānveida pakalpojumu nodrošinājumu visa
gada laikā, kā arī prioritāru palīdzības sniegšanu neat-
liekamos gadījumos. 

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

SIA «Balvu un Gulbenes  slimnīcu apvienības» Balvu ambulatorās
nodaļas speciālistu darba laiki Balvos, Krasta ielā 1, Vidzemes ielā 2

(visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr: 64507001)
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IE DZīVO TĀ JU ZI NĀŠA NAI!

Nolikums
1.Vispārējie noteikumi

1.1. Foto akciju un izstādi rīko Balvu novada paš-
valdība, reģ. Nr. 90009115622, Bērzpils iela 1A,
Balvi, Balvu novads, LV – 4501, projekta «Loba doba
Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!» ietvaros.

1.2. Akcijas mērķi:
1.2.1. Godinot Latvijas simtgadi, aicināt Latvijas

sabiedrību vērot un fotografēt Ziemeļlatgales dabu,
ietverot tematiku – četras dabas stihijas (Uguns, Ze -
me, Gaiss un Ūdens), šādi ceļot vietējās sabiedrības
valstiskuma apziņu.

1.2.2. Piesaistīt sabiedrības uzmanību dabas vēr -
tībām, dokumentējot Ziemeļlatgales dabu, tās vērtī -
bas, reģiona īpatnības.

1.2.3. Iesaistīt profesionālus meistarus un fo-
togrāfijas entuziastus.

1.3. Balvu Novada muzejā 2017. gada martā tiks
rīkota foto izstāde, kurā tiks ietvertas 30 labākās ie-
sniegtās fotogrāfijas.

1.4. Foto izstādei darbi tiek pieņemti no 2016.
gada 1. novembra līdz 2016. gada 1. decembrim.

1.5. Ja foto akcijā iesniegtajās fotogrāfijās attē -
lo ti cilvēki, foto akcijas rīkotājs uzskata, ka foto grā -
fijas autors saņēmis atļauju no šīm personām par
fotogrāfiju iesniegšanu un izmantošanu foto izstādē.

2. fotogrāfiju iesniegšanas kārtība
2.1. Autoriem jāiesniedz fotogrāfijas, kas raksturo

Ziemeļlatgales – Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas
un Kārsavas novadu dabu un dabas vērtības da-
žādos gada laikos, ietverot tematiku – četras da -
bas stihijas: ūdens, Zeme, Uguns un Gaiss.

2.2. Foto akcijā drīkst iesniegt fotogrāfijas, kas
uzņemtas Balvu, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un
Kārsavas novadu teritorijās.

2.3. Fotogrāfijas var iesniegt gan minēto 5 Ziemeļ -

latgales novadu, gan citu Latvijas novadu iedzīvotāji
– gan profesionāļi, gan amatieri.

2.4. Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā 5
fotogrāfijas.

2.5. Iesniegtajai fotogrāfijai jābūt autora paša radītai.
2.6. Iesniedzamo fotogrāfiju formāts JPG un JPEG.
2.7. Fotogrāfiju minimālā izšķirtspēja 3500 pix

garākajai malai un 150 dpi.
2.8. Fotogrāfijas nedrīkst būt vecākas par 2015.

gada 1. janvāri.
2.9. Fotogrāfijas jāiesniedz digitālā formātā nosū -

tot uz e-pastu: dome@balvi.lv ar norādi «Fotoakcijai».
2.10. Kopā ar fotogrāfijām jāiesniedz arī foto

akcijas pieteikuma anketa (pašvaldību mājaslapās)
2.11. Fotogrāfijas nedrīkst būt cieņu aizskarošas,

pārkāptas vispārpieņemtās ētikas un morāles normas.
2.12. Anonīmas fotogrāfijas akcijā netiek pieņemtas.

3. foto izstādes norise
3.1. Iesūtītās fotogrāfijas izstādes rīkošanai at -

lasīs projekta «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj
dabas pētnieku sevī!» speciālisti no Balvu, Viļakas,
Rugāju, Baltinavas un Kārsavas novadiem.

3.2. Foto izstādei atlasītie darbi tiks drukāti A3
izmērā (297*420mm).

3.3. Foto izstāde projekta ietvaros tiks izstādīta 5
Ziemeļlatgales novados līdz 2017. gada septembrim.

4. fotogrāfiju lietošanas tiesības
4.1. Iesniedzot fotogrāfiju digitālos failus, Balvu

novada pašvaldība iegūst bezmaksas lietošanas tie -
sības digitālajām fotogrāfijām, kas iesniegtas foto
izstādes un informatīvo materiālu veidošanai t.sk.
projekta «Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas
pētnieku sevī!» ietvaros veidotā dabas tūrisma ceļveža
sagatavošanā. Fotogrāfijas pēc izstādes noslēguma
tiek nodotas glabāšanai Balvu novada pašvaldības
aģentūrā «Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs».

4.2. Rīkotāji patur tiesības iesniegtās fotogrāfijas
neizmantot foto izstādē.

AIcINĀM PIEDALĪTIES fOTO AKcIJĀ UN IZSTĀDē!
Foto akcijas un izstādes «Latvijas dabas spēks un skaistums» projekta «Loba doba Zīmeļlatgolā

jeb atklāj dabas pētnieku sevī!», Nr.1-08/236/2016 ietvaros

SIA «Balvu un Gulbenes  slimnīcu apvienības» Gulbenes
ambulatorās nodaļas speciālistu darba laiki Gulbenē, Upes ielā 1

(visi speciālisti pacientus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr: 64472809)

Pieejams atbalsts 
«Ieguldījumiem materiālajos aktīvos»

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 21. novembra līdz
2016. gada 21. decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņem -
šanu apakšpasākumos «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās»,
«At balsts ieguldījumiem pārstrādē» un «Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā
«Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās» lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 500 000 eiro, bet lauku
saimniecībām – 35 170 012 eiro. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt
lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus
un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot
dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata
pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

«Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» mērķis ir paaugstināt lauk-
saimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu
pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un
ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu
uzņēmumos.  Pieejamais publiskais finansējums ir 12 188 245 eiro.

«Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā» mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas
attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu,
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē,
uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu
mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares
konkurētspējas paaugstināšanu. Pieejamais publiskais finansējums
apakšpasākumā ir 6 015 013 eiro.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, finan -
sējuma sadalījumu pa reģioniem un citiem jautājumiem ir pieejama
LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē «Atbalsta pasākumi». 

Projekta iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiro -
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības pro-
grammas atbalstīto pasākumu ietvaros. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās
pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000). 

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļa.
Tālrunis: 67027384, 67027830.  E-pasts: prese@lad.gov.lv
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Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. Iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, Ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, LV–4583. Reģ .apl.Nr. 90009115618, 
Ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. Par raksta saturu atbild tā autors. 

Atbildīgā par izdevumu – Rūta Cibule, e-pasts: do me@vi la ka.lv, tālr. 64507224, 26540024.  Ie spiests: SI A «Lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Novembra mēnesī Kinopunktos
visā Latvijā tiks demonstrēta
latviešu režisora Viestura Kairiša
spēlfilma «Melānijas hronika».
Viļakas novada Upītes Tautas

namā filmas pirmizrāde notiks
25. novembrī.

Tas ir stāsts par rakstnieces Melānijas Vanagas
(1905–1997) izsūtījuma ceļu Sibīrijā. Filma tapusi
pēc Melānijas Vanagas atmiņu romāna «Veļupes
krastā» motīviem.

Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības brīnu -
mu, gara plašumu un ciešanu pilnajiem likteņiem
Latvijas nācijas lielākajā traģēdijā. Tas ir stāsts par
latviešu sievietēm, kurām bija jācieš, jāizdzīvo un
jāpārdzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvijā.

Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, PSRS okupētā
Latvija. Varas pārstāvji iebrūk Melānijas un viņas
v ra, neatkarīgās Latvijas laikraksta galvenā re -
daktora, Aleksandra mājoklī, liek modināt astoņgadīgo
dēlu Andreju un kāpt kravas mašīnā. Stacijā vīrieši
tiek šķirti no ģimenēm. Šajā dienā padomju vara
deportēja aptuveni 17 000 cilvēku Latvijā (nākamais
deportāciju vilnis Latviju skāra 1949. gada martā).

Deportētos ved uz Sibīriju lopu vagonos. Me -
lānijai un viņas dēlam vispirms ir jāizdzīvo – trīs
nedēļu ilgajā braucienā līdz nomaļajam Tjuhtetas

ciemam, pirmajos mēnešos svešajā vidē, badā un
slimībās, bet pēc tam – jādzīvo. Jāsamierinās un jā-
pieņem jaunā dzīve, kurā itin visam, šķiet, ir zudis
pamats un pamatojums. Kādu tas noved līdz sabru-
kumam, Melāniju līdz apziņai, kurā «skan tikai
viena stīga – cerība.» Un arī līdz piedzīvotā detali-
zētiem pierakstiem, kas vēlāk veido apjomīgu lite -
rāru darbu par Sibīrijā pavadītajiem 16 gadiem.

Saglabāt cerību, saglabāt tādu cilvēku sevī,
kurš ir stiprāks par badu, aukstumu, nežēlību, pat
par nāvi, un ir spējīgs uzņemties atbildību par līdz-
cilvēku, palīdzēt citiem, – tāds ir Melānijas Vana -
gas pašas, viņas atmiņu un arī šī kinofilmas par
Melāniju Vanagu apliecinājums gaišajam pasaulē,
gaišumam katrā no mums.

Režisors – Viesturs Kairišs; lomās – Sabine Ti-
moteo, Guna Zariņa, Maija Doveika, Baiba Broka,
Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairiša, Ivars Krasts.

filmas garums: 2h
Vecuma ierobežojumus 12+
filmu studija: Mistrus media
filmas demonstrēšanas vietu sarakstu lūgums

skatīt http://www.melanijashronika.lv/ 
filmas treileris:
https://vimeo.com/184832410

Maija Kalniņa, 
«Kinopunkts» projektu vadītāja

filma «Melānijas Hronika» 
uzsāk savu ceļu pie skatītājiem visā Latvijā –

25. novembrī Upītes Tautas namā

9. novembrī plkst. 14:00 Viļakas novada muzejs aicina uz
lekciju par dzimtas koka izpētes iespējām un vēsturisko
dokumentu pieejamību arhīvos un interneta resursos. Tikšanās
Klostera ielā 1, Viļakā.

Līdz 10. novembrim Viļakas novada muzejā skatāma
Ivara Logina akmeņu izstāde «Latgolas akmeņu stōsti».

10. novembrī plkst. 10:00 Viļakas Kultūras namā «Teātris
un ES» (Rīga) izrāde bērniem un vecākiem «Sunītis un Ka -
ķīte». Biļetes cena – 2 eiro. Bērnus gaidīs arī pārsteigums.

12. novembrī plkst. 20:00 Viļakas Kultūras namā ATPŪ -
TAS VAKARS – BALLE «Starp savējiem es savējais...».
Sanāksim un jutīsimies omulīgi patriotiski relaksējošās
aktivitātēs un dejās. Spēlēs Zintis Krakops. Izrādīsim cieņu
mūsu vīriešiem – šodienas Lāčplēšiem. Ieejas maksa – tikai 
2 eiro. Ir iespējams rezervēt galdiņu (Viļakas KN – tālr.
27800837)
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