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Iepazīstoties ar uzņēmējdar-
bības iespējām Latgales reģionā,
Borisovas Tautas namā šajā da -
tumā notika seminārs. Par Valsts
ieņēmuma dienesta darbu, novi-
tātēm stāstīja Balvu nodaļas va-
dītāja Janīna Pužule. Kā vienu
no jauninājumiem vadītāja minēja
EDS sistēmā-deklarācijas aizpil-
dīšanu «uz priekšu». 

Plānojot ceļojumus un savus
ikdienas darbus, nodokļu maksā -
tājs var sagatavot un iesniegt EDS
deklarāciju «uz priekšu», tā būs
pieejama labošanai un normatīvajos
aktos noteiktā termiņā tā auto-
mātiski tiks iesniegta. Valsts ie-
ņēmumu dienests aktīvi iesaistās
VARAM valsts un pašvaldību vie -

noto klientu izveidē novados. Tiek
noslēgti līgumi ar pašvaldībām
par pakalpojumiem, kurus saņems
iedzīvotāji apmeklējot valsts un
pašvaldību vienoto klientu centru
novadā. Valsts ieņēmumu die-
nestam ir izveidota jauna mājas
lapa ar uzlabotu funcionalitāti.

Latgales plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja Iveta Ma-
ļina –Tabūne neslēpa prieku par
Viļakas novadu, kurš mācējis sa-
darboties ar uzņēmēju, ministrijām,
Valsts Nodarbinātības aģentūru,
Saeimas deputātiem, lai uzņēmums
uzsāktu darbu ar 50 darbiniekiem.
Vadītāja klātesošos iepazīstināja
ar Latgales programmu, tā prio-
ritātēm. 

Nodarbinātības valsts aģentū -
ras Balvu nodaļas vadītāja Sandra
Kindzule seminārā ieskicēja bez-
darbnieka portretu Viļakā. Uz
27.09.2015. reģistrēti 396 bez-
darbnieki.73% no kopskaita sastā -
da ilgstošie bezdarbnieki, kuri
uzskaitē ir ilgāk nekā vienu gadu.
195 no visiem bezdarbniekiem ir
sievietes, jaunieši līdz 29 gadiem
sastāda 11% no kopskaita. 

Apkopojot informāciju, vadītā -
ja min arī skaitļus par bezdarbnie -
ku izglītību. Kā izrādās ar augstāko
izglītību ir 4%, ar profesionālo
42%, vispārējo izglītību 27%. Va -
dītāja priecājās, ka šogad reģistrēto
vakanču topā bija 50 šuvējas, šis
cipars bija vislielākais pieteikto
skaits visā iestādes pastāvēšanas
laikā. 

Pavasarī sadarbībā ar uzņēmē -
ju tika veiktas darba intervi jas ar
vairāk nekā 150 cilvēkiem. Viņa

priecājas par uzņēmēju, kurš
skolas mācību klases pielāgojis
ražošanas telpām. 

Seminārā klātesošos uzrunāja
Saeimas deputāts Jānis Trupov-
nieks, A/S «Attīstības finanšu in-
stitūcijas Altum» Gulbenes filiā -
les vadītājs Valtis Krauklis un
Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma
centra direktore Inta Kaļva. 

Pēc semināra visi interesenti
devās uz bijušajām Mežvidu pa-
matskolas telpām, kur notika svi-
nīga uzņēmuma SIA «SRC Bra -
sa» filiāles atklāšana. Šis ir izcili
pozitīvs piemērs, ka uzņēmējs var
atklāt savas ražošanas filiāli arī
ļoti tālā Latgales vietā, 7 km no
Latvijas valsts robežas.

SIA « SRC Brasa» ir uzņē-
mums, kas ražo darba un militāro
apģērbu gan vietējam tirgum, gan
eksportam. 
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Darbu uzsāk šūšanas cehs
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1. oktobris Viļakas novadam ir bijis ļoti nozīmīgs – darbu
slēgtajās Mežvidu pamatskolas telpās uzsācis SIA «SRC Brasa»
filiāle, kura nodarbina 50 darbiniekus. 

(Turpinājums 2.lpp.)
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Viļakas novada dome aicina izvirzīt
pretendentus Valsts svētku apbalvojumiem

2015. gada 24. septembrī Viļakas novada domes kārtējā
do mes sēdē tika apstiprināts jaunais nolikums «Par Viļakas
novada domes apbalvojumiem». kā katru gadu, arī šogad,
18.novembra Valsts svētkos Viļakas novada dome piešķirs ap-
balvojumus-Atzinības rakstus un Pateicības rakstus.

Viļakas novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju, Domes depu -
tātus,  valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās sabiedriskās or-
ganizācijas un profesionālās asociācijas pieteikt savus kandidātus
apbalvošanai ar Viļakas novada domes Atzinības rakstiem un
Pateicības rakstiem.

Atzinības rakstus un Pateicības rakstus piešķirs pamatojoties
uz nolikumu. Ar Nolikumu var iepazīties Viļakas novada domes
mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Nolikumi.

Lai pieteiktu kandidātu apbalvojumam, nepieciešams aizpildīt
Iesniegumu Viļakas novada domei.

Iesniegumus ar izvirzītā kandidāta īsu aprakstu var iesniegt
Viļakas novada domē, Lietvedības, komunikācijas un informācijas
nodaļā Abrenes ielā 26 Viļakā vai parakstītu ar elektronisko
parakstu atsūtot uz Domes e-pastu dome@vilaka.lv, vai pa pastu
Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, LV-4583 līdz 
23. oktobrim plkst. 16.00.

terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
2016.gadā Viļakas  novadā ar nekustamā īpašuma
nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas,
kuru platība pārsniedz 25m2, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņu.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadā
neapliek dzīvojamo māju palīgēkas,  ja palīgēkas
platība pārsniedz 25m2, izņemot garāžas.

3. Garāžas ar nekustamā īpašuma nodokli ap -
liek un piemēro likumā «Par nekustamā īpašuma
nodokli» noteiktās nodokļa likmes.

4. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada
1.janvārī. 

Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs 

APSTIPRINĀTI Ar Viļakas novada domes
24.09.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.16, &14.)

saistošie noteikumi
Viļakā

2015. gada 24. septembrī                                                                                         Nr.5/2015
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viļakas novadā 2016. gadā

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu 

PASkAIdRojuMA RAkStS
saistošiem noteikumiem nr.5/2015

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Viļakas novadā 2016. gadā

Atklāšanas pasākumā ciemiņus
uzrunāja Vecumu pagasta pārvaldes
vadītāja Ligija Logina, Viļakas
novada domes priekšsēdētājs Ser-
gejs Maksimovs, Labklājības mi-
nistrs Uldis Augulis, Latgales plā -
nošanas reģiona administrācijas
vadītāja Iveta Maļina – Tabūne,
Saeimas deputāts Jānis Trupov-
nieks, Nodarbinātības valsts aģen-
tūras direktore Inese Kalvāne un
SIA «SRC Brasa» valdes loceklis
Kristiāns Brēdermanis.

Kad svinīgā lenta bija pār-
griezta, visi interesenti varēja ap-
lūkot ceha telpas. 1.stāvs pārvei -
dots līdz nepazīšanai, katrā klasē
ir vairāki desmiti darba galdu ar
šujmašīnām. Katrai šuvējai ir pie -
mērots apgaismojums.

Par sadarbību ar uzņēmēju stās -
ta Viļakas novada domes priekš -
sēdētājs Sergejs Maksimovs: «Ne -
daudz vairāk kā pusgadu ilga šis
projekts. Ir jāpateicas daudziem

cilvēkiem, kas pielika savu roku
šī projekta īstenošanā. Pirmām
kārtām jāpateicas domes deputā-
tiem, kuriem pietika drosmes at-
balstīt šo projektu. Jāsaka paldies
SIA «SRC Brasa» vadībai, ka uz -
drīkstējās un spēja pārvarēt visas
grūtības un uzsāka strādāt Mež-
vidos. Viens no galvenajiem paš -

valdības uzdevumiem bija parādīt
uzņēmējam un sabiedrībai, ka paš-
valdība ir un var būt labs sadarbī -
bas partneris attīstot uzņēmējdar -
bību savā teritorijā. Veiksmīga šī
projekta realizācija ievieš zināmas
cerības tam, ka šis būs viens no
pirmajiem, bet ne vie nīgais pro -
jekts, kas sekmēs jaunu darba vie -

 tu radīšanu. Turpināsim sarunas
ar uzņēmējiem. Pirmām kārtām
runāsim ar vietējiem uzņēmējiem,
ko pašvaldība var da rīt katra uz-
ņēmēja attīstībai. Kā var palīdzēt?
Bet varbūt netrau cēt? Priecē tas,
ka šajā brīdī pašvaldībai ir par ko
runāt ar uzņēmējiem. Ir pieejami
struktūrfondi gan Latgales pro-

grammas ietva ros, gan LAD fi-
nansētās aktivitā tēs. Atbalsta ak-
tivitātēs var būt gan ceļi, gan cita
nepieciešamā infrastruktūra uz-
ņēmējdarbības attīstībai.»

Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne

Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

(Sākums 1. lpp.)

Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs 
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l 24. septembra Domes sēdes lēmumi

2015. gada 24. septembrī notika domes sēde, kurā deputāti izskatīja 38 jau -
tājumus. domes deputāti nolēma:

• Apstiprināt Viļakas novada Medību koordinācijas komisijā Biedrības «Zemnieku
saeima» deleģēto pārstāvi Genādiju Miču;

• 1. Piešķirt Rekavas vidusskolai saimniecisko izde vumu segšanai (EKK2351)
928.00  euro (deviņi simti div desmit astoņi euro).

2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumu par telpu nomu palielinājuma daļas.
• 1. Piešķirt  Viļakas Valsts ģimnāzijai datoru iegādei (EKK5238) 353.00  euro (trīs

simti piecdesmit trīs euro).
2. Līdzekļus piešķirt no ieņēmumiem par telpu nomu palielinājuma daļas.
• 1.Piešķirt finansējumu Kupravas teritorijas apsaimniekošanai 700,00 EUR (septiņi

simti euro) Kupravas Svētā Ignācija Romas katoļu baznīcas malkas šķūņa izbūvei.
2. Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai Van cānei noslēgt finansējuma

līgumu ar Kupravas Svētā Ignācija Romas katoļu draudzi.
• Sakarā ar budžeta līdzekļu pieejamību biedrībām/nodibinājumiem un reliģiskajām

organizācijām piešķirt pašvaldības budžeta finansējumu Šķilbēnu Sāpju Dievmātes
Romas katoļu draudzei, reģ.nr.90000437701 draudzes mājas remontam EUR 2000,00
(divi tūkstoši euro) apmērā.

• Novirzīt Viļakas novada muzeja budžeta tāmē no izmaksu posteņa kurināmais
(EKK2321) 116 euro (viens simts sešpadsmit euro) metāliskā skapja iegādei
(EKK2312).

• Novirzīt  Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas budžeta tāmē no izmaksu posteņiem ku-
rināmais (EKK2321) 1000 euro (viens tūkstotis euro) un ēdināsanas izdevu miem
(EKK2363) 2000 euro (divi tūkstoši euro) pa cēlājkrēsla sliedes ierīkošanai (EKK5232)
– 3000.00 euro apmērā.

• Apstiprināt maksas pakalpojumus Viļakas pamatskolas ēdnīcas telpu nomai:

• Papildināt Brīvpusdienu piešķiršanas kārtības no teikumu  4. punktu ar teikumu:
«Ņemot vērā katra gada budžeta iespējas, dome ar lēmumu var noteikt izglītojamā daļu
ēdināšanas izmaksu segšanai».  

• 1. Noteikt viena audzēkņa ēdināšanas pašizmaksu Vi   ļakas novada izglītības iestā -
dēs, kur ēdināšanu nodro šina pašvaldība:

2. Noteikt, ja izglītības iestādē 1.–4. klases izglītoja mo ēdināšanas izmaksās ir
neizlietoti līdzekļi, izglītības iestā  des direktors ir tiesīgs tos lietot citu klašu izglītojamo
ēdināšanai.

• 1. Noteikt vienas porcijas maksu par ēdināšanu Vi ļakas novada izglītības iestādēs,
kur ēdināšanu nodrošina pašvaldība:

2. Piešķirt Rekavas vidusskolas pirmsskolas vecuma grupai līdz 5 gadiem
brīvpusdienas 0.76 EUR dienā vie nam audzēknim  no 14.09.2015. 

3. Noteikt vienas porcijas maksu par ēdināšanu pe dagoģiskajam un tehniskajam
personālam Viļakas no vada izglītības iestādēs, kur ēdināšanu nodrošina pašvaldība:

• Apstiprināt Antru Prancāni Medņevas jaunatnes iniciatīvu centra «Sauleszieds»
vadītājas amatā ar 2015. gada 1. oktobri.

• Apstiprināt Lindu Bisenieci – Mieriņu Viļakas no vada tūrisma informācijas centra
vadītājas amatā ar 2015. gada 1. oktobri.

• 1. Piedalīties Nord Plus projektā  «Vēsture ir mūsu spēks un pamats» ar mērķi
izveidot filmu par viduslaikiem un trim pilīm – Marienhauzena, Marienburga un Vatsalina.

2.Apstiprināt Viļakas novada muzeja vadītāju Ritu Gruševu par pašvaldības
pārstāvi projektā.

• 1. Pieņemt ārvalsts  fiziskās personas  Harri Hudson  dāvinājumu – pacēlājkrēslu
1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) vērtībā.

2. Pacēlājkrēslu uzņemt Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas uzskaitē un izmantot
iestādes vajadzību nodroši nāšanai. 

• 1. Ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 139022 euro (viens simts trīs -
desmit deviņi tūkstoši div desmit divi euro) ar tās noteikto procentu likmi pašval dības
prioritāro investīciju īstenošanai –+ siltummezgla izbūvei Viļakas pilsētā.

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2015.gada novembris.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu.
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2016.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi.
• Apstiprināt Valentīnu Sokirku Valsts un pašvaldības vienotā  klientu apkalpošanas

centra vadītāja amatā  ar 2015. gada 1. decembri. 
Ar pilnu Viļakas novada domes 24. septembra protokolu var iepazīties Viļakas no -

vada mājas lapā www.vilaka.lv sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes.

l Īsās ziņas

• 21. septembrī Briselē notika Re -
ģionu komitejas sēde, kurā piedalījās
arī Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs (attēlā).

• Domes priekšsēdētājs Sergejs Mak-
simovs 19. un 20. oktobrī Sankt-Pēter-
burgā (Krievijā) piedalās forumā «Stra-
tēģiskā plānošana Krievijas reģionos un
pilsētās: izvēles telpa» pierobežas pašval -
dību sadarbības jautājumos programmas
«Baltijas jūras reģions» ietvaros.

• 15. oktobrī Viļakas novada bib-
liotēkā kultūras namu, bibliotēku, muzeju
vadītāji tikās ar Valsts zonālā arhīva
darbiniekiem. 

• 20. oktobrī Viļakas novada pen-
sionāru biedrības valde piedalās biedrības
«Latgales reģionālās pensionāru apvie-
nības» padomes sēdē Rēzeknē

• No 26. līdz 30. oktobrim Gulbenē
notiks Valsts un pašvaldību apkalpošanas
centru speciālistu mācības par valsts pa -
kalpojumu grozu, kurā piedalīsies Valsts
un pašvaldību apkalpošanas centra va -
dī tāja Valentīna Sokirka. Centrs savu
dar bību Viļakā uzsāks 1.decembrī.



4

Viïakas no vadâ

Ak tu AlItāteS VIļAkAS NoVAdā

LAU defektu rašanos skaidro
ar nepietiekamu cieto šķembu
pamatni un smagā autotransporta
kustību šķīdoņa laikā, kas laikus
netika ierobežota. Tagad šis posms
ir atjaunots – tika likvidētas bedres,
ceļa segums pastiprināts ar vairā-
kām dažāda izmēra šķembu kārtām
un vairākām virsmas kārtām. 

Alūksnes novada domes priekš-
sēdētājs Artūrs Dukulis, tiekoties
ar ministru, norādīja, ka šis ceļš
novadam ir īpaši svarīgs, jo sa -
vieno četras apdzīvotas vietas ar
Alūksni. Ministrs solīja, ka nāka-
majā gadā dubultā virsmas ap -
strāde šajā ceļa posmā tiks tur pi -
nāta un viss ceļš līdz Liepnai tiks
apstrā dāts tuvāko 3 gadu laikā.

Satiksmes ministrs apsekoja
arī ceļa posmu Pleševa-Čilipīne-
Kudreva (V459) Viļakas novadā,
kur šovasar dubultās virsmas ap-
strāde veikta 3 km garumā. Šis
autoceļš ir ļoti nozīmīgs vietējiem
uzņēmējiem, un tā sakārtošana
veicinās ražošanas attīstību. Tur -
klāt šis posms ir ceļā uz robež-
šķēršošanas punktu «Vientuļi»,
kura rekonstrukcijā šogad tiek
ieguldīti vairāki miljoni eiro. Vi -
ļakā ministrs tikās ar novada do -
mes priekšsēdētāju Sergeju Mak-
simovu, Domes deputātiem un
pārvalžu vadītājiem.

A.Matīss: bez sakārtotas
ceļu infrastruktūras nav

iespējama arī valsts drošība
«Valsts vietējās nozīmes au-

toceļiem ir nepieciešams lielāks

finansējums no valsts budžeta.
Par to jebkurš Saeimas deputāts
un valdības kolēģi var pārliecinā -
ties katrā reģionālajā vizītē, to
zina ikviens uzņēmējs un tūrists,»
vizītes laikā norādīja satiksmes
ministrs Anrijs Matīss. 

Ar Viļakas novada domes
priekšsēdētāju, deputātiem un pār -
valžu vadītājiem ministrs runāja
par valdības prioritātēm un valsts
autoceļu finansējuma iespējām.
A. Matīss apliecināja − lai gan fi-
nansējums valsts vietējiem auto-
ceļiem 2016. gadam ir palielināts
divkārt, vietējo autoceļu stāvokli
tas kardināli nemainīs, tāpēc plā-
nošanas reģio nos rūpīgi izvērtē-
jams, kuriem ceļiem dot priekšroku. 

«Esmu jau vairākkārt minējis,
ka bez sakārtotas ceļu infrastruk-
tūras nav iespējama arī valsts
drošība. Pierobeža ir ļoti labs pie -
mērs šim apgalvojumam. Arī re-
ģionu ekonomiskās attīstības pa-
matā ir laba ceļu infrastruktūra,
un bez ekonomiskās stabilitātes
un attīstības nav iedomājama arī
valsts iekšējā drošība,» sarunā ar
Viļakas novada domes deputātiem
uzsvēra A. Matīss. 

Viļakiešiem ir bažas, ka pēc
«Vientuļu» robežpārejas punkta
izbūves, kas tuvojas nobeigumam,
var ievērojami pieaugt kravas
transporta tranzīta satiksme caur
pilsētu. Ministrs piekrita, ka
«Vientuļi» ietekmēs tranzīta plūs -
mu sadalījumu starp Terehovu
un Grebņevu, tāpēc un būs jāveic
rūpīga analīze. 

Tikšanā reizē ar Satiksmes  mi -
nistru tika pārrunātas arī galvenās
Viļakas novada aktualitātes. Par
autoceļu Balvi-Viļaka-Vientuļi.
Gan ministrs Anrijs Matīss, gan
Latvijas Valsts ceļu valdes priekš-
sēdētājs Jānis Lange norādīja, ka
autoceļu Balvi –Viļaka- Vientuļi
rekonstruēs līdz 2020. gadam.
Ceļa posmu Mucukalns – Viļaka,
ieskaitot Viļakas pilsētas tranzīt -
ie lu 2016. gadā uzsāks projektē-
šanas darbus un 2017. gadā ir
plānots uzsākt būvdarbus.

Ministrs apciemoja arī Mežvidu
šūšanas cehu un iepazinās gan ar
ceha darbību, gan ar ceļa Boriso -
va - Mežvidi ceļa stāvokli. Ceļa
posmā Borisovā Mežvidi ir ne-
pieciešams veikt remontdarbus,
ko iespēju robežās ministrs apņē-
mās uzsāk jau tuvākajā laikā.

Vizītes laikā tika apsekots arī
ceļš Čilipīne – Upīte, ko šogad
tika uzlikta dubultā virsmas ap-
strāde. Ministram personīgi bija
iespēja pārliecināties, ka tas bija
nozīmīgs ieguldījums uzņēmēj-
darbībā.

Tika pārrunāts arī par nākotnes
sadarbības projektiem. 

Par dubultās virsmas ap-
strādes metodi:

Dubultās virsmas apstrāde ir
virsmas uzturēšanas metode, nevis
segas rekonstrukcija, tādēļ pret
to ir jāizturas saudzīgāk nekā
pret asfaltētu ceļu. Uz šādi apstrā -
dātiem ceļu posmiem ir jāievēro
noteiktie masas ierobežojumi. Arī
ceļu uzturētājiem jābūt uzmanī-
gākiem ar sniega šķūrēšanu vai
sāls kaisīšanu. Šādus ceļus arī
nedrīkst rievot.

Veicot dubultās virsmas ap-
strādi, autoceļa virsmas segums
iegūst asfaltam līdzīgu segumu,
tomēr tā noturība nav pielīdzinā -
ma asfaltam. Līdz ar to šo tehno-
loģiju izmanto uz ceļiem ar nelie -
lu satiksmes intensitāti. 

Galvenie ieguvumi no šāda
ceļu seguma ir iedzīvotājiem,
kas dzīvo šādu ce ļu tuvumā (mel-
nais segums pilnībā novērš ceļa
putēšanu) un autovadītājiem –
tiek nodrošināti komfortablāki
braukšanas apstākļi.

Kopumā dubultā virsmas ap-
strāde šogad tiek realizēta uz ap-
tuveni 32 km ceļu.

Informāciju sagatavoja 
VAS Latvijas Valsts ceļi
Komunikācijas daļa.

a. matīss apsekoja autoceļu alūksnē,
kur izlabots brāķis, kā arī citus

autobūves objektus Vidzemē un Latgalē 

trešdien, 30. septembrī reģionālās vizītes ietvaros satiksmes
ministrs Anrijs Matīss apsekoja remontdarbus, kas veikti 2,4 km
garajā posmā uz autoceļa Alūksne – liepna (P41) no Alūksnes
līdz karitāniem. 2014. gadā tur tika veikta dubultās virsmas
apstrāde, tomēr šajā pavasarī atklājās, ka ceļa segumam ir
izveido» (lAu) par saviem līdzekļiem veica garantijas remontu. 

katru pavasari un rudeni Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas
(turpmāk Šķilbēnu SAM) pagalms sagādāja raizes ne tikai dar-
biniekiem un iemītniekiem, kuri nevarēja tikt uz pagalma la -
peni, bet arī preču piegādātājiem, kuri piegādā pārtiku virtuvei.
Sākoties lietus sezonām, pagalms kļuva neizbraucams.

Pateicoties Šķilbēnu SAM vislielākajiem atbalstītājiem – zviedru
partneriem Gnosjo Hjalper, kuri sniedza materiālu atbalstu bruģa
iegādei, 2014.gada rudenī Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas pagalmā
iesākās sagatavošanas darbi bruģa uzlikšanai. Ar Viļakas tehniskās
nodaļas darbinieku palīdzību tika noņemta iepriekšējā seguma virs -
kārta, sagādāta grants. No Šķilbēnu SAM budžeta iegādāta šķemba,
kas sabērta uz laukuma un noblietēta, lai laukums pa ziemu kārtīgi
nostāvas un ieņem savu formu. 

Ļaujot laukumam nostāvēties visu ziemu 2015.gada pavasarī
darbi tika turpināti. Pateicoties SIA «5V», kura veica bruģēšanas
darbus Medņevā un Viļakā, personīgi valdes priekšsēdētājam Jurim
Verjanovam, kurš neatteica palīdzības sniegšanā un sedza visas
bruģa un apmaļu piegādes izmaksas, tika ieklāts 230m² liels lau-
kums.

Šis bija laikietilpīgs un grūts darbs, tomēr tas nes daudz prieka un
labuma. Šobrīd iemītniekiem ir ērti pārvietoties, ērti ar ratiņkrēslu
nokļūt līdz lapenei, pārtikas piegādātāji vairs neieslīgst dubļos un
mālos. Darbinieki vairāk var pievērsties iemītniekiem, nevis ne -
mitīgai grīdu mazgāšanai, jo mazāk dubļu nesās iekštelpās. Šķilbēnu
SAM piegulošā teritorija ieguva vizuāli pievilcīgāku izskatu

Piešķirtā finansējuma diemžēl nepietika visa laukuma nobruģē -
šanai, bet zviedru labvēļu ziedojums bija kā motivācija, dzinulis -
sākt kaut ko darīt. Līdzcilvēku atbalsts, padoms un nesavtīga rīcība
aktīvāk virzīja uz priekšu. Lielākais darbs ir paveikts un nenobruģēts
laukumiņš nevienu neapbēdina, jo zinām, ka nākošgad mēs to pa-
veiksim!

Pietrūkst vārdu, lai izteiktu pateicību, par Jūsu ieguldīto darbu.
Paldies par atsaucību, konsultēšanu, strādāšanu līdz vēlam vakaram,
tehniku, ko aizdevāt... Esam paveikuši lielisku kopīgu darbu! 

Paldies zviedru sadarbības partneriem Gnosjo Hjalper un per -
sonīgi Dagnijai Dalbiņai par finansiālu atbalstu!

Izsakām pateicību SIA «5V», personīgi Jurim Verjanovam par
nesavtīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Šķilbēnu SAM pagalma
labiekārtošanā!

Liels paldies Šķilbēnu pagasta pārvaldniekam Andrim Mežalam,
pagasta tehniskajam personālam un algoto pagaidu sabiedrisko
darbu strādniekiem par palīdzību un lielu pacietību! Paldies Viļakas
novada tehniskai nodaļai par atsaucību un ieguldīto darbu!

Īpašs paldies Aināram Ločmelim par stabilas pamatnes saga -
tavošanu un Dzintaram Kokarevičam par bruģēšanas darbiem!

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītniekiem Pēterim Kuļšam
un Jānim Vancānam par asistēšanu!

Teksts un foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja 
Līna Barovska

šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas pagalma bruģēšana
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25.-26. septembrī Viļakas kul -
tūras nama deju kopa  «dēka»
kopā ar Atzeles muzikantiem
piedalījās Starptautiskajā fes-
tivālā «Grybu švente 2015» Va-
renā un Varenas rajonā džūkijas
reģionā lietuvā. festivālā pie-
dalījās kolektīvi no dažādām
valstīm – lietuvas, Polijas un
latvijas.

Festivāla koncertu  programma
bija ļoti daudzveidīga un plaša:
klasiskā mūzika, Lietuvas humora
šova grupas no Klaipēdas, Lazdi-
ņiem,Vilkavišķiem; Lietuvas re-
ģionu Džūkijas, Suvalkijas, Auk-
štaitijas, Žemaitijas folkloras an-
sambļi; Rokiškio Kultūras centra
teātra izrāde, Lietuvas visu reģionu
tautas mūzikas kapelu koncert-
programmas  un protams tautas
deju kolektīvu koncerts.

Tautas deju koncerts ar no-
saukumu «Šokiu pyne» – l atviešu
valodā  dejas pīne, kurā piedalījās
deju kopa «Dēka»  izvērtās par
īstu dažādu tautu deju  un mūzikas
sadraudzības simbolu. 

Dejai un mūzikai nav robežu.
Kopā uz vienas skatuves dejoja
un deju pīni pina deju kolektīvs
«Diemedis» no Šauļiem, Šakiju
rajona deju kopa «Sintuola», Va -
re nas Kul tūras centra deju kolek -
tīvs «Kadagys», Raseiniu Kūltū -
ras centra deju grupa. Latviešu de -
jas koncer tā dejojām mēs – deju
ko pas «Dē ka» dejotāji. 

Smaidi, de jas azarts – tas viss
lika skatītājiem aizrautīgi aplau -
dēt.Varenas rajona Kultūras noda -
ļas vadītāja Regīna Svirskiene
bija patīkami pārsteigta par mū su
dejotāju izturību un labo sniegumu
un atzīmēja to, ka latviešu dejas
tomēr atšķiras no lietuviešu dejām
ar azartiskumu, horeogrāfiju, un
«Dēkas» dejas bijušas kā maza
rozīnīte koncertā.

Neizpalika arī Varenas pilsētas
un rajona iepazīšana. Pabijām
Dzūku nacionālajā parkā, izstai-
gājām dabas takas, paspējām  pa -
būt sēņu lasīšanas sacensību vietā
Marcinkonis ezera krastā. Tur mu -
zicēja mūsu Atzeles muzikanti
kopā ar ermoņiku spēlētājiem un
folkloras kopu no Marcinkonis
ciema.

Festivāla dienā Varenas leģendu
parkā visas dienas garumā notika
amatnieku tirgus, Varenas rajona
pagastu prezentācijas, sporta ak-
tivitātes, automobīļu parāde, jau-
niešu kolektīvu, grupu koncerti.

Pēc festivāla – visiem pozitīvas,
neaizmirstamas emocijas un patī-
kamas atmiņas.

Viļakas KN deju kopas «Dē -
ka» dalību festivālā atbalstīja
Valsts Kultūrkapitāla fonds, snie-
dzot atbalstu projekta Nr. 2015-
1-ZIE-M04034 realizēšanai.

Paldies Ruta Cibulei par
atbalstu mūsu dalībai festivālā un
jauko kopā būšanu!

Paldies visiem dejotājiem un
Atzeles muzikantiem!

Viļakas Kultūras nama deju
kopas «DĒKA» vadītāja 

Akvilina Jevstigņejeva 

dēkAS deju raksti lietuvā ermoņiku skaņām – 10
Valts kultūrkapitāla fonds ir atbalstījis Medņevas pagasta

biedrības «Visi kopā» iesniegto projektu Nr.2015-2-tRk039
«er moņiku skaņas – 10».

«Ermoņiku skaņas»  Viļakas novada Medņevas pagastā skanēs
jau desmito reizi. Desmit gadu laikā  pasākumā ir piedalījušies vairāk
kā 200 ermoņiku spēlmaņi. Pasākumā ir piedalījušies dalībnieki no
Medņevas pagasta, Viļakas novada, Balviem, Kārsavas novada, Rē-
zeknes, Rīgas un Lietuvas u.c. Viļakas novadā, Medņevas pagastā
pasākums «Ermoņiku skaņas» ir nozīmīgs, kļuvis populārs un
apmeklēts, jo muzicēšanas tradīcijas pamats ir ģimene, no kuras nāk
muzicēšanas prasmes un instrumentu izgatavošanas pieredze. Spē -
lētais mūzikas repertuārs tiek pārmantots  no paaudzes uz paaudzi.
Medņevā  lielā cieņā  ir folklora un dzīvā mūzika, tautas mūzikas
tradīcijas. Pateicoties pasākumam, ir izdevies Viļakas novada un
Medņevas pagasta jauniešus aizraut ar ermoņikas spēli, spēlēt ir
sākuši Mārtiņš Briediņš, Arnis Bukšs, Dainis Babāns, Ralfs Rubenis
un citi.  Esam motivēti spēlēt ermoņikas, tāpēc pēdējos gados esam
iegādājušies arī jaunas ermoņikas.

Projekta laikā 27. novembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Med -
ņevas tautas namā organizēsim ermoņiku spēles meistardarbnīcas,
kuras vadīs pieredzējuši ermoņiku muzikanti Staņislavs Erciks, Jā -
zeps Zaremba un Alfrēds Circens. 28. novembrī ermoņiku muzi -
kanti kon certus sniegs Viļakas sociālajā aprūpes centrā un
Šķilbēnu so ciā lās aprūpes mājā, lai dotu iespēju cilvēkiem cie -
nījamos gados, kuri vairs nevar atbraukt uz Medņevas Tautas namu,
bet kuri ir dzīvojuši  un dejojuši savā jaunībā pie šī instrumenta, no-
klausīties koncertus. 28. novembrī plkst. 19.00 Medņevas tautas
namā notiks desmit gadu jubilejas ermoņiku koncerts un vēlāk
Večerinka, kurā lustēsim līdz rīta gaismai. 

Aicinām interesentus apmeklēt Ermoņikas
spēles meistardarbnīcas! Mīļi gaidīti visi in-
teresenti un dejotāji no tuvākiem un tālākiem
novadiem uz Ermoņiku skaņu desmit gadu
jubilejas pasākumu!

Informāciju sagatavoja:
Medņevas Tautas nama vadītāja Skaidrīte Šaicāne

16. oktobrī Viļakas novada domes pārstāvji kopā ar citām ie-
interesētām personām,  Valsts un apkārtējo novadu amatpersonām
piedalījās  jaunizbūvētā robežkontrolpunkta izdarīto darbu pre-
zentācijas pasākumā Vientuļos. Pasākumu organizēja būvfirma
SIA «Arčers» – ģenerāluzņēmums, kurš realizē šo projektu.

Finansējums projekta realizācijai tiek piešķirts no kopējās pierobežas
ES – Latvijas-Krievijas programmas. Projekta izmaksas sastāda 11 mil -
jonus euro. Projekta ietvaros uzceltas dažādas ēkas ar kopējo platību
4000 m2. Būvdarbu vadītājs Juris Ceļmalnieks pastāstīja, ka  darba
dienās objektā strādāja līdz pat 120 celtniekiem. Ielikti dažādi kabeļi
30 km garumā, kanalizācijas un ūdensvadu pazemes caurules 4 km
garumā. Teritorijā četru hektāru platībā uzklāts asfalta segums 25 cm
biezumā, trīs hektāri ir apzaļumoti.

Pēc projekta realizācijas Vientuļu kontrolpunkts būs viens no lie-
lākajiem darba devējiem Viļakas novadā. Tikai tehniskajā apkalpošanas
personālā būs ne vairāk kā 16 darbinieki. Tagad robežkontrolpunktos
Latvijā un Krievijas Federācijas teritorijā uzceltas jaunas, mūsdienīgas
ēkas. Kas notiks tālāk? Lai šie punkti sāktu reāli  apkalpot kravas au-
tomašīnas, mūsu partneriem no Krievijas Federācijas jāizpilda savs
pamatuzdevums – jāuzlabo savas pierobežas teritorijas ceļi un tilti,
lai pa tiem varētu pārvietoties smagās automašīnas. Šos darbus ir pare -
dzēts izpildīt 2017. un 2018. gadā. Tagad starp Latvijas un Krievijas
pārstāvjiem iet pārrunas, lai paātrinātu šo procesu.

Pēc jaunā robežkontrolpunkta apmeklējuma es vēlreiz pārliecinājos,
ka Viļakas novads atrodas ļoti izdevīgā vietā. Mūsu teritorijai cauri iet
tranzītceļš, pa kuru pārvietojas kravas automašīnas. Ceru, ka tas dos
Viļa kas novadam jaunu iespēju attīstīties.  

Paldies šī pasākuma organizatoriem – SIA «Arčers» vadībai. Viņi
vienmēr atbalsta dažādus Viļakas novada  pasākumus, Jurim Ceļmal -
niekam – objekta darba vadītājam, būvuzraugam Vilim Pužulim – šī
pasākuma «motoram», kultūrvēsturiskās lauku sētas «Vēršukalns»
saimniekam Aldim Pušpuram. Ceru uz turpmāko sadarbību!

Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Leonīds Cvetkovs

izdarītie darbi jaunajā robežkontroles
punktā Vientuļi
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zaļais tirdziņš un kultūras
programma

«Ļoti daudzveidīgs amatnieku
un mājražotāju tirgus. Daudzvei-
dīga produkcija, patika kokgrie-
zumu plašais piedāvājums. Šī
bija interesanta pieredze, lietuvieši
iegādājās manas izgatavotās ziepes,
priežu un egļu sīrupus un meža
velšu «zaptes». Izstaigājot tirgu,
konstatēju, ka citi nepārdod tādas
dabīgas ziepes kā mēs un tādus
meža velšu sīrupus arī neredzēju.
Nākotnē arī labprāt piedalītos
zaļajos tirdziņos Lietuvā,» pastāstīja
Meža labuma ciema pārstāve
Andra Korņejeva.

Jaunais mājražotājs Alvis Cir-
cens atsaucās aicinājumam pie-
dalīties zaļajā tirdziņā Kretingā
un ir apmierināts ar iegūto
pieredzi. 

«Patika tirdziņš. Par maz biju
paņēmis līdzi produkciju, jo to
izpirka ļoti ātri. Pozitīva bija lie-
tuviešu attieksme, priecīgi mūs
uzrunāja- «latiši, brāļukas». Gri -
bē tu arī nākotnē braukt tirgoties
uz gadatirgiem Lietuvā. Bet vē -
lētos, lai arī lietuviešu amatnieki,
mājražotāji atbrauc tirgoties pie
mums. Tā būtu interesanta sadar-
bība,» pārdomās dalījās Alvis
Circens. «Domāju, ka viss bija

izdevis. Nodejojām labi, domāju,
ka kolektīva vadītājas Diānas
Astreiko uzdoto uzdevumu izpil-
dījām. Gribētu vēl piedalīties
šādos pieredzes apmaiņas brau-
cienos,» tā dalību pasākumā ko-
mentēja deju kolektīva «Bitīt’
matos» dejotājs Mārtiņš Logins.

«Interesanta pieredze, patika
pirmais sadraudzības vakars.
Patika, ka lietuvieši ir tādi atvērtāki
un sirsnīgāki nekā mēs – latvieši.
Ar tādu neviltotu prieku viņi
mums dziedāja, dejoja un spēlēja
dančus. Patika pirmajā vakarā
noorganizētās amatu un prasmju
meistardarbnīcas. Viss bija jauki,
jautri, labs pieredzes apmaiņas
brauciens. Prieks, ka visur cienāja
ar gardu maizīti. Interesants bija
lielais rudens tirgus, ar izstādēm,
ar skatuvēm un koncertiem. Bija
sajūta, ka piedalāmies festivālā,
nevis vienkārši gadatirgū. Grūts
bija tālais ceļš un ilgā sēdēšana
autobusā, bet ir jāpaciešas, lai re-
dzētu jaunas vietas un iegūtu
jaunu pieredzi,» rezumēja kultūras
centra «Rekova» vokālā ansambļa
vadītāja Karīna Romanova. 

kā atgriezt jauniešus
dzimtajās pilsētās?

Darba grupās jaunieši strādāja
ar šādām tēmām: Jauniešu brīv-

prātīgais darbs; Jauniešu apātija;
Karjeras iespējas pilsētās; Jauniešu
bezdarbs; Jaunieši un bizness. 

Lai rastos idejas kā atgriezt
atpakaļ jauniešus dzimtajās pilsētās
ir jāsaprot, kāpēc jaunieši dodas
projām. Iemesli ir: 

• lai studētu; 
• nav darba, meklē to lielākās

pilsētās un ārzemēs;
•  jo vecāki maina dzīvesvietu; 
• jauniešiem ir tik daudz ie-

spēju, ka nevar izvēlēties savu
un uzskata, ka liela pilsēta piedāvā
lielākas iespējas darba izvēlē,
karjerai, izaugsmei; 

• pastāvošā stereotipa dēļ, ka
lielajās pilsētās ir labāk nekā
laukos; 

• mazajās pilsētās ir mazs ie-
dzīvotāju skaits, nav tirgus, kuriem
sniegt jaunu pakalpojumu;

• nav savas dzīvesvietas, ja
negrib dzīvot kopā ar vecākiem,
tad ir jāņem kredīts dzīvokļa
iegādei vai mājas celtniecībai.
Tas ir ļoti dārgi; 

• lielā pilsētā ir plašs izklaides
piedāvājums: nakts klubi, kinoteātri,
sporta zāles u.c.;

• sociālie mediji un tīkli, in-
ternets vēstī, ka labi ir tikai lielās
pilsētās; 

• globālajā sabiedrībā svarīgi

ir pelnīt daudz, pelnīt arvien vai -
rāk, nauda spēlē lielu lomu cil -
vēku dzīvēs; 

• lielajās pilsētās jaunieši var
iepazīties ar daudzveidīgākām
 kultūrām un ir iespēja iegūt da -
žādu pieredzi; 

• studējot ir atraduši darbu un
pēc studiju beigšanas vēlas turpināt
strādāt atrastajā darba vietā; 

• ir daudz pasīvu jauniešu,
kuri neko negrib darīt, ne mācīties,
ne piedalīties pašdarbībā, ne
sportot; 

• jauniešiem ir bailes uzsākt
savu biznesu; 

• laukos nav tādu darba vietu,
kurās jaunietis vēlas strādāt- nav
nepieciešamības pēc jaunieša pro-
fesijas;

• valsts politika un atbalsts
lauku reģioniem.

Risinājumi:
3 turpināt īstenot valsts atbalsta

programmas jaunieša biznesa

plānu ideju realizēšanai dzīvē.
Šobrīd ir Latvijā tāda programma,
bet atbalstu saņem tikai dažas
idejas, būtu svarīgi paplašināt at-
balsta saņēmēju skaitu. 

3 izglītot vecākus, jo vecāki
ir pirmie bērnu audzinātāji, mainīt
domāšanu, dzīvojam ne jau tāpēc,
lai saņemtu sociālos pabalstus,
bet audzinām bērnus, lai viņiem
dabiskā interesē kā bērnam, visu
izzināt, nepazustu pieaugot, jo
dabiskā interese, ziņkāre bērnam
ir līdz 7 gadu vecumam.

3 speciāls atbalsts talantīgiem
bērniem.

3 speciālie notikumi, Eiropas
brīvprātīgais darbs, jauniešu ap-
maiņas, skolu apmaiņu program-
mas, lai mazajās pilsētās, laukos
ienestu Eiropas elpu, dotu iespēju
jauniešiem satikt jauniešus no
citām valstīm, lai iepazītu citu
valstu kultūru.

3 nodibināt kontaktu starp jau -
niešiem un uzņēmējiem.

3 nodokļu atlaides uzņēmu-
miem, kuri darbojas lauku reģio-
nos.

3uzlabot infrastruktūru dzī-
vesvietas izvēlei.

3veidot jauniešiem patīkamu
vidi, iesaistot viņus tās veidošanā,
plānošanā.

3 veicināt piederības sajūtu,
radot viņiem iespējas izpausties
un justies vajadzīgiem, aicinot
piedalīties sava pagasta vai pil-
sētiņas dzīvē, iesaistīt jauniešus
savas pilsētas uzlabošanā, ņemt
vērā ieteikumus – sākot ar tiem
jauniešiem, kuri vēl nav aizbrau-
kuši, lai būtu ieinteresēti atgriez-
ties.

3saiknes stiprināšana ar darba
devēju (piemēram, apmaksāt jau-
nietim stipendiju ar nosacījumu,
ka viņš atgriežas.)

3 e-darba iespējas.

«Priecājos pabūt Kretingā un
iepazīties ar jauniešu darbību un
viņu iespējām Lietuvā. Projekta
tēma ļoti aktuāla arī Latvijā, in-
teresanti bija noklausīties Līgatnes,
Jēkabpils un Līvānu novadu pre-
zentācijas. Protams, jauniešu pie-
saisti un motivāciju palikt maz-
pilsētās ir grūti nodrošināt un
problēma ir risināma ilgtermiņā,
taču  esam spēruši pirmo soli- ap -
zinājuši problēmas nopietnību,
izanalizējuši to un apkopojuši
jau niešu viedokli – tas ir svarīgs
un vērā ņemams, tāpēc projektā
iegūtās idejas, secinājumi un
priekšlikumi noderēs arī Latvijā,
ja vien būs vēlme šo problēmu
sākt risināt pašvaldību un valsts
līmenī, jo kopumā šobrīd pie tā
tiek strādāts ļoti maz,» secināja
Viļakas novada jaunatnes lietu
speciāliste Madara Jeromāne. 

Paldies Kretingas rajona ad-
ministrācijai par doto iespēju būt
par projekta partneriem un iegūto
pieredzi projekta aktivitātēs.

Teksts un foto: 
Vineta Zeltkalne

25. un 26. septembrī Viļakas delegācija devās uz kretingu,
lietuvā, lai piedalītos projekta Nr.2015-0919/001-001 «jaunieši,
atgriežas atpakaļ uz dzimtajām pilsētām» aktivitātēs.  Projekts
tika īstenots ar eiropas Savienības programmas eiropa pilsoņiem
atbalstu. Projekta galvenais mērķis bija sniegt idejas un priekšli-
kumus, ko darīt, lai jaunieši atgrieztos dzimtajās, mazajās
pilsētās. Projekta aktivitātes bija vērstas, lai lietuvas partneri
sākotnēji tiktos savstarpēji ar uzņēmējiem, biedrībām, baznīcas
un pašvaldības pārstāvjiem, lai savstarpēji diskutētu un rastu
reālas idejas, ko darīt, lai jaunieši atgrieztos dzimtajā pilsētā. 

26.septembrī notika projekta noslēgums, kas tika veidots no
trīs daļām – amatnieku un mājražotāju tirdziņa, kultūras pro-
grammas un darba grupām jauniešiem. kultūras programmā
Viļakas novadu pārstāvēja jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’matos»
un kultūras centra «Rekova» vokālais ansamblis. zaļajā tirdziņā
savu produkciju pārdeva Žīguru Meža labuma ciema pārstāves
Andra korņejeva un Valentīna Beča, z/s kotiņi, mājražotājs
Alvis Circens, maizes un citu gardumu cepēja Aija Pumpure.

Interesanta pieredze kretingas rajonā lietuvā
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VIļAkAS PIlSētAI – 70

Viļakas pilsēta mums katram
sava, bet vienlaikus visiem kopīga.
Viļaka kā apdzīvota vieta avotos
minēta jau kopš 13.gs beigām, ta -
ču pilsētas tiesības tai piešķirtas
tikai 1945.gada 8.oktobrī. Ceļš uz
pilsētas statusu nebija viegls. Tas
bija pēckara laiks, cilvēku maz,
saim niecība sagrauta un vēl tur-
pinājās karadarbība mūsu apkārt -
nē. Viļakai bija jāsāk dzīvot no
jau na, un tā to spēja. Bijuši visādi
laiki gan grūtāki, gan vieglāki, bet
pilsēta 70 gadus nepārtraukti aug,
attīstās kultūra, izglītība, saimnie -
cība, tradīcijas un citas dzīves jo -
mas. Pilsēta bagāta saviem cilvē-
kiem, kultūrvēsturi un tradīcijām.

8. oktobrī Viļakas novada
mu zejā tika atklāta izstāde,
kas veltīta pilsētai 70 gadu ju-
bilejā. Izstādes mērķis parādīt
Viļakas pilsētas bagāto vēsturi
no 1945.gada līdz mūsdienām. 

Izstādes uzdevumi: populari -
zēt Viļakas pilsētas vēsturi pla šā -
kai sabiedrībai, radīt Viļakas no -
vada iedzīvotājiem piederības sa -
jūtu savai pilsētai un dzimtajam
no vadam un akcentēt vēstures
svarīgākos notikumus 70 gadu ga -
rumā. 

Izstādes atklāšanas laikā Viļa -
kas novada bibliotēkas vadītāja
V. Circāne muzejam  uzdāvināja
Ni kolaja Breikša ģimenes saraks -
ti. Viļakas novada muzejā izstāde
būs skatāma līdz 13.novembrim.

10. oktobrī Viļakas novada mu -
zejs dāvinājumā saņēma jaunus
priekšmetus – 20.gs sākuma ka -
nalizā cijas caurules fragmentu,
lat viešu dzejnieka Raiņa 125 ga -
du piemi ņas monētu, izlaistu

1990. gadā, linu fabrikas fotog-
rāfijas.  

Cilvēkiem, kas palīdzējuši šo
izstādi veidot – ar gudru padomu,
ar izpalīdzīgu roku, ar sapratni,
ar savām atmiņām, kā arī daloties
ar savām lietām sakām:

Lielu paldies: Viļakas novada
domei, Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietniekam L.Cvet-
kovam, Viļakas novada domes
Izglītības, kultūras un sporta pār-

valdei, Viļakas Valsts ģimnāzijas
direktorei S.Šaicānei, Viļakas pa-
matskolas direktorei A.Ločmelei,
vēstures skolotājai B.Miniņai,
māksliniekam, izstādes noformē-
tājām J.Laicānam, Viļakas novada
domes tehniskajai nodaļai un va-
dītājam M.Rēdmanim, Rekavas
skolas muzeja vadītājai B.Kono-
valovai, novadpētniecei, vēstur-
niecei L.Maksimovai, Viļakas no-
vada bibliotēkai un vadītājai V.

Circānei, Viļakas pirmskolas izg -
lītības iestādes L.Šneperei, Viļakas
kultūras nama vadītājai A.Jev-
stigņejevai. Paldies:  V. Buzijanai,
A. Dupužei, L. Slišānei, I. Kupri -
šam, S. Bondarei, M. Brokānei,
J.Orlovskai, A. Prancānam, V.Gru-
ševam, Ļ.Gruševai, L.Vēverei,
O. Zarembai, N.Dmitrijevai.

Teksts un foto: Viļakas nova -
da muzeja vadītāja R.Gruševa
un krājuma glabātāja M.Boldāne

Izstāde «Viļakas pilsētai 70»

Mēs mīlam savu pilsētu!
Viļaka, tu mazā pērle, gulējusi dzelmē,
Un viļņa klēpī izauklēta reiz.
Nu gadsimtiem jau slīpē tavus sānus
Gan vēsture, gan spalgais ziemeļvējš.
…
Kā sirma māmuļa tu savus ļaudis sargā,
Šeit asaru un bēdu bijis daudz.
Bet jau kopš aizgājušiem laikiem bargiem
Tu attīsties un nemitīgi audz.

Rutta Jeromāne
Ikvienam cilvēkam dzimtā vieta ir dār -

ga un mīļa. Mums tā ir Viļaka, kura šogad
svin 70 gadu jubileju pilsētas statusā. Vi -
ļakas Valsts ģimnāzijā no 1. līdz 9. oktob -
rim notika pasākumu cikls «Veltījums ma -

nai pilsētai». Šai laikā katra klase vāca, ap -
kopoja informāciju, atmiņu stāstus un fo-
togrāfijas par vēsturiskiem un šodienas
objektiem, celtnēm un vietām. Tika izvei do -
tas un demonstrētas prezentācijas (prezen -
tācijas var apskatīt www.vilaka.lv/Izglītība):

– Sakrālās celtnes Viļakā (7. klase)
– Rūpniecības uzņēmumi Viļakā toreiz

un tagad (8. klase)
– Pieminekļi Viļakā (9. klase)
– Viļakas pilsētas iestādes (10.c klase)
– Tirdzniecības uzņēmumi pilsētā (10.a

klase)
– Ielas Viļakā (11. klase)
– Bijušās un esošās skolas Viļakā (12.

klase)
8. oktobrī, sadarbībā ar biedrības «PRO.-

ini» treneriem, notika orientēšanās sacensī -
bas, kas rosināja vērīgāk ieskatīties pilsētas
apkārtnē un iepazīt to. Apkopo jot sacensību
rezultātus, godalgotas vietas ieguva:

7. – 9. klašu grupā:
Zēni

1. vieta – Sandis Leitens 8. kl.
2. vieta – Edgars Zeļenovskis 9. kl.
3. vieta – Reinis Logins 7. kl.

Meitenes
1. vieta – Dinija Šimanovska 7. kl.
2. vieta – Inga Vera Svātiņa 7. kl.
3. vieta – Jolanta Kuiko 8. kl.

10. – 12. klašu grupā:
Jaunieši

1. vieta – Mārtiņš Ķerāns 10.kl.

2. vieta – Dāvis Paramonovs 12.kl.
3. vieta – Deniss Sovetovs 12. kl.

Jaunietes
1. vieta – Ilze Kaļāne 12. kl.
2. vieta – Jeļizaveta Sovetova 10.c kl.
3. vieta – Laila Milakne 10.c kl.

9. oktobrī klašu kolektīvi apmeklēja
tematisku izstādi «Viļakas pilsētai 70»
pilsētas muzejā, bet 10. oktobrī ģimnāzijas
skolēni piedalījās pilsētas pasākumā ar
dziesmotu sveicienu visiem viļacēniem.

Atcerēsimies, kas bijis, leposimies ar
to, kas mums ir, un veidosim jaunu, ko vē-
lamies gūt sev!

Ārpusklases darba organizatore 
I. Lindenberga

«komjaunatnes
ielas stāsti»

Viļakas biogrāfija sākas tālā
senatnē. Šī vieta tika dēvēta gan
par novadu, kas piederēja Atze -
les zemei, gan par stārastijas
centru krievijas impērijas sa-
stāvā. Pēc latvijas Republikas
dibināšanas Viļaka bija atpa-
zīstama kā ciems – biezi apdzī-
vota vieta, bet 1945.gada 8.ok-
tobrī tai tika piešķirtas pilsētas
tiesības. 

Šogad pilsētas statusā Viļaka
svin 70 gadu jubileju un 10.oktobrī
dienas garumā gan viļacēni, gan
novada kaimiņi, gan ciemiņi pie-
dalījās dažādos pasākumos.

Kā dzīvojām šos 70 gadus,
kādi bijām un kas spilgti palicis
atmiņā, Viļakas kultūras nama

pašdarbnieki atklāja sadzīviskā
improvizācijā «Komjaunatnes
ielas stāsti». Pasākums noritēja
brīvā dabā pie novada domes pa-
domju laika gaisotnē. Rudenīgo
noskaņojumu ievadīja vokālā an-
sambļa dziesma. Galvenā darbība
norisinājās pie gaļas veikala, kur
iedzīvotājas – Zinaīda (Zane
Prancāne), Maija (I.Lindenberga)
un Anna ( Elita Logina) – sarunās
atklāja pilsētas jaunumus sabied-
rības dzīvē. Visi kopā atcerējās,
ka preces veikalos pārdeva pēc
talonu sistēmas, gaļas produkciju
varēja nopirkt, izstāvot garu rindu
un pēc saraksta, bet sviestu lētāk
un vairāk sarūpēja pienotavas
dar binieki «zem letes». 

Blakus gaļas veikalam darbojās
bufete, kur varēja padzert karstu
tēju ar bulciņām, nopirkt grādīgāku
dzērienu un uzkost ķilavmaizītes.

Visus smaidīga sagaidīja bufetnie -
ce (Iveta Korņejeva).

Par turīgiem ļaudīm Viļakā uz-
skatīja «Linu fabrikas» strādniekus,
kuri saņēma gan labas algas, gan
deficīta preces no ārzemju partne-
riem. Ansambļa «Sudaruška» dalīb -
nie ces izrādīja noskaņojumu, kas
valdīja strādnieku vidū. Šūšanas
ceha «Sarkanais rīts» šuvējas, ku -
ru lomā iejutās etnogrāfiskā an-
sambļa «Abrenīte» dziedātājas,
steidzās uz ražotni, lai apgādātu
pilsētas iedzīvotājus ar apakšveļu,
naktskrekliem un triko tērpiem.
Atmiņu stāstus par Viļakas maizes
ceptuves ikdienu un jautras dzies-
mas kā veltījumu «Daiļrades»
kolektīvam veltīja folkloras kopa
«Atzele». Ar vieglo automašīnu
«Moskvič» uz piecminūti ar sov-
hoza strādniekiem ieradās direktore
un viņas sekretāre. Sovhoznieki

(dramatiskā kolektīva spēlmaņi)
risināja ikdienas sasāpējušās prob-
lēmas un savstarpējās attiecības.

Viļakas pienotava apgādāja
Balvu rajona veikalus ar pašražoto
sviestu. Lai sviestu pagatavotu
vairumā, vajadzēja tauku saturu

proporcionāli atšķaidīt. Kā tas
notika, sviesta un piena  meistares
(Senioru deju kolektīvs) izstāstī -
ja jautrā dejā.

Viļacēni vienmēr ir lepojušies
ar jauno paaudzi, kuri gan čakli
mācās, gan ir atbalsts ģimenei.
Bērni skatītājus priecēja ar pionieru
sasaukšanos (deju kolektīvs «Dē-
kaiņi») un mūsdienu deju 80.gadu
ritmos (Mūsdienu deju grupa).

Paldies par līdzdalību sadzī-
viskās ainās Ruttai Jeromānei. Lai
kā mēs žēlotos par savu dzīvi, ne -
kur mēs nebūsim tik vajadzīgi, pa -
sargāti kā savā pilsētā – Viļakā.

Mūsu dzīve pilsētā aiziet, at-
stājot pēdas laika ceļā, bet jaunais
laikmets lai bruģē šodienas ma-
ģistrāli ar paliekošu vērtību!

Viļakas Kultūras nama pasāku-
mu vadītāja Ineta Lindenberga

Foto – A. Zelčs, M. Boldāne

VIļAkA toReIz uN tAGAd
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IzGlītīBA

25. septembrī Rēzeknes Augst -
skola (RA) aicināja visus inte-
resentus uz ikgadējo zinātnes
iepazīšanas pasākumu «zināt-
nieku nakts», kas šogad augst -
skolā notika jau astoto reizi un
piedāvāja daudzveidīgas akti-
vitātes par tēmu «Gaisma.»

Arī mēs, Rekavas vidusskolas
9,. 10,. 11. klases skolēni devāmies
apmeklēt šo pasākumu.  Darbnīcu,
eksperimentu klāsts bija apjomīgs,
tāpēc grūti bija izvēlēties, kurp
doties. Lielākajai  daļa no mums
sirdij tuvāka šķita Diožu burvība.
Šeit mēs apguvām pirmās prasmes
par diožu uzbūvi un darbības prin-
cipiem. Mēs darbojāmies labora-
torijā kā arī izgatavojām paši savas
diodes. Par diožu burvību mūs
iepazīstināja Andris Martinovs.

Bija iespēja piedalīties «Garšu
darbnīcā.» Neredzēt nenozīmē ne -
redzēt, bet redzēt citādi. Jauna
pasaules, kura dod iespēju iz-
pausties sajūtām, iztēlei, garšai,
smaržai. Iespēja atklāt ko jaunu
sevī, saprast tumsu un gaismu,
sajust nesajusto. Šeit mums bija
iespēja pabūt tumsas restorānā.
Tumsā, pilnīgi neko neredzot
bija jāsajūt un jāuzmin ēdiens ar
taustes, ožas palīdzību. Nodarbību
vadīja Inese Silicka. 

Pulksten 20.30 sākās «Nakts
orientēšanās». Šī arī bija viena no
interesantākajām aktivitātēm, kurā
piedalījās arī mūsu skolas meitenes.
Dalībniekiem vajadzēja orientēties
RA pagalmā. Vajadzēja atbildēt uz
diezgan viegliem un netik viegliem
jautājumiem. Šoreiz uzvaras laurus

10. – 12. klašu grupā plūca mūsu
pašu meitenes, ar komandas no-
saukumu «Konfektes». Meitenes
saņēma arī dažādas noderīgas
balvas.

Ļoti interesanta bija sejas ap-
gleznošanas darbnīca un lukturīšu
izgatavošanas darbnīca. Aizraujo -
šas bija arī jaunāko tehnoloģiju
darb nīcas, kur varēja vērot un pie -
dalīties robotu kustībās, 3D prin -
tera darbībā un  ķīmijas labarato -
rijās veikt eksperimentus.

Kopā arī veidojām gaismas
un mūzikas performanci. Vakara
noslēgumā varēja vērot krāšņu un
aizraujošu lāzeršovu. Šis vakars
bija aizraujošiem piedzīvojumiem
pilns. Arī nākamgad mēs noteikti
apmeklēsim zinātnieku nakti.  

Teksts  Elvita Krakope

Rekavas vidusskolēni piedalās zinātnieku naktī Rēzeknē

Ciemiņi no ālandu salām
Par labdarību tiek saukts

tikums, kad mīlestība kādu
mēs izjūtam katrs pret sevi,
tiek pārmesta uz citiem cilvē-
kiem, ar kuriem mūs nesaista
draudzības vai radniecības
saites, pat uz  pilnīgi mums ne-
pazīstamiem cilvēkiem, pret
kuriem mums nav nekādu sa-
istību  un no kuriem mēs neko
negaidām. 

Medņevas pirmsskolas izglī-
tības iestādē «Pasaciņa» (turp -
māk Iestāde) viesojās ciemiņi  –
Ālandu salu labdarības organi -
zācija. Sadarbība izveidojās 2012.
gada decembrī. Jau ceturto mā -
cību gadu, divreiz mācību gada
laikā, mēs savā Iestādē uzņemam
mūsu jaukos atbalstītājus.

Sadarbība izveidojās pateico -
ties  Balvu, Tilžas, Viļakas un Kār -
savas evaņģēliski luterisko drau -
džu mācītājam – Mārtiņš Vaic-
kovskim un Viļakas evaņģēliski
luteriskās draudzes priekšniecei
– Intai Dortānei.

Šie cilvēki ir kļuvuši tik tuvi,
ka mūs jau vieno draudzība. Sa-
tiekoties mēs pārrunājām  dažādas
sadzīviskas problēmas, kuras sa -
kar mūsu Iestādes ģimenes, stās -
tām par notikumiem Latvijā un

Iestādē, kā arī mūsu ciemiņi
stāsta par savu valsti, par savām
ģimenēm.

Mēs esam ļoti pateicīgi par
atbalstu, ko saņemam mēbeļu,
rotaļlietu, apavu, apģērba, dažādu
pārtikas produktu veidā. Tas ir
liels guvums Iestādei un arī ģi-
menēm.

Gandrīz katrā viesošanās reizē
apmeklējam arī ģimenes, galve-
nokārt, daudzbērnu un trūcīgās

ģimenes, kuras parasti saņem da-
žādas dāvinājuma ikdienas sadzīvē
nepieciešamās mantas. 

Viss Iestādes kolektīvs ir pa-
teicīgs par šo atbalstu un sadarbī-
bu!

Īpaši mīļu paldies sakām Mār-
tiņam Vaickovskim un Intai Dor-
tānei. Lai Dieva  svētība pavada
mūs ik dienas! 

Medņevas PII «Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne

Pirmsskolnieki
dodas rudens
ekskursijā

kas gan var būt jaukāks, ja
saulainā, siltā rudens dienā var
doties ekskursijā. Viļakas, Žīguru
un Medņevas pirmsskolas iz-
glītības  iestāžu sagatavošanas
grupu bērni kopā ar skolotājām
un skolotāju palīgiem devās
ekskursijā uz Ates muzeju. 

Jau pats brauciens ar autobusu
bija vesels piedzīvojums: pa logu
vērojām jau rudenīgi krāšņos
dabas skatus, mājdzīvniekus, kā
arī izdevās ieraudzīt rudasti lapsu
pastaigājamies pa nopļauto labības
lauku. 

Ierodoties muzejā, mūs sa-
gaidīja liela Bite. Viņa mums pa-
stāstīja par čaklo bitīšu dzīvi un
darbu. Bija iespēja redzēt bišu
māju no iekšpuses, paturēt rokās
smaržīgos šūnu rāmīšus un vaska
plāksnītes. 

Redzējām arī visvecāko bišu
māju – koka dobumā. Lai tiktu
pie medus un to sapildītu traukos
nepieciešama medus sviede, kurai
griežoties, no šūnām medus arī
tek laukā. 

Bite, mūsu gide, ne tikai pati
mums daudz ko stāstīja, bet arī
uzdeva jautājumus bērniem. Iz-
rādījās, ka mūsu bērni ir zinoši
un droši. Dažas atbildes pat pār-
steidza jautājumu uzdevēju.

Un kur nu vēl daudzās rotaļas,
kuras organizēja Bite! Gan «Kas

dārzā», gan «Lāči un bites» un
citas, kas veicināja izkustēšanos
un jautrību.

Noslēgumā, protams, cienā-
šanās ar medusmaizēm un medaļu
saņemšana par to, ka esam bitīšu
labākie draugi. Atsveicinājā mies
un devāmies atpakaļceļā, kurš arī
nelikās nogurdinošs, jo kad ra -
dās iespēja vēl izskraidīties Bal -
vu parkā, nebija sēdētāju uz soli-
ņiem. 

Laimīgi nokļuvām savās ie-
stādēs, paēdām nedaudz iekavē -

tās pusdienas un visi bija priecīgi
par to, ka šodien nebūs jāguļ
pusdienas.

Paldies Medņevas PII «Pasa-
ciņa» vadītājai I. Brokānei par
noorganizēto ekskursiju.  Paldies
šoferim Mārtiņam par jauko brau-
cienu.

Visi bērni bija sajūsmā par
re dzēto un dzirdēto, teicās, ka
grib  braukt vēl. 

Medņevas PII «Pasaciņa»
pirmsskolas skolotāja 

B. Konovalova

Izsludināts konkurss «Muna sāta, škola,
pogosts/ piļsāta 1917. – 2015. godi» 

Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība (RLKB) sadarbībā ar
biedrībām: «Kukuži», «Jaunieši Baltinavai», Latgales valodas, li-
teratūras, kultūrvēstures skolotāju asociāciju, Rēzeknes Augstskolu
(RA), sagaidot Latgales apvienošanās kongresa, Latvijas valsts di-
bināšanas simtgadi, izsludina konkursu «Muna sāta, škola, pogosts/piļ -
sāta 1917.–2015. godi», apzinot Latgales reģiona dzimtu, skolu,
pagastu vēstures spilgtākos notikumus, personības, vēsturiskās lie -
cības atmiņu stāstījumos, fotogrāfijās, jauniešu kolāžās un citās
mūsdienu jauniešiem pieejamajās radošajās tehnoloģijās. 

konkursa mērķis – apzināt lokālos, individuālos naratīvus
(stās tus) par spilgtākajiem notikumiem, personībām dzimtās, sko -
lās, skolu vēsturē, pagastos/ pilsētās, kas rāda 1917. gada situā -
cijas raksturojumu, tās ietekmi un izmaiņas gandrīz 100 gadu ilgā
attīstības posmā. Labākie darbi tiks izmantoti izglītojošas dator -
spēles, kā arī dokumentāla izdevuma veidošanā par Latgales ap-
vienošanās kongresu, sasaistot šo vēsturisko faktu ar Latvijas
valsts dibināšanas un pastāvēšanas laika paliekošajām un jaunajai
paaudzei saglabājamām vērtībām, dokumentiem, liecībām.

konkursa dalībnieki: Latgales reģiona 8.–12. klašu skolēni.
Dalība var notikt kā grupās, tā individuāli. Abos gadījumos var tikt
piesaistīts konsultants: skolotājs, novadpētnieks.

konkursa vērtēšana: Skolēnu darbi tiks vērtēti divās vecuma
grupās: 8.–10. klase, 11.–12. klase, atsevišķi individuālie un gru -
pās veiktie konkursa darbi.

konkursa norise:
1. Konkursa izsludināšana 2015. gada 13. jūnijā.
2. Darbu iesniegšana līdz 2015. gada 10. novembrim
3. Konkursa noslēgums 2015. gada 29. novembrī literāri mu-

zikālajā pasākumā Andrejdienas. Balvu pasniegšana konkursa da-
lībniekiem.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Viļakas novada mājas
lapā www.vilaka.lv sadaļā Izglītība
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Rudens ir kā sētnieks, kurš
ar savām vēju slotām noslauka
pēdējos vasaras krāšņumus,
bet septembris ir mēnesis, kad
vasara atblāzmojas pēdējos sa-
ules staros, pirmajās rudens
peļķēs un lietū. tieši septembra
mēneša dzejas dienās, tāpat kā
dabā, daudz dažādu spilgtu krā -
su noskaņu. tieši krāsu pama-
nāmība ir dzejas vēstneši.

Kā katru gadu Žīguru biblio -
tēka kopā ar Žīguru pamatskolu
organizē Dzejas dienas. Latvijā
2015. gads pasludināts par Raiņa
un Aspazijas gadu, kā arī UNESCO
iekļāvis dzejnieku dzimšanas
dienas starptautiskajā svinamo
dienu sarakstā.

Šogad Raiņa dzimšanas dienai
īpaša nozīme – šīs Dzejas dienas

var uzskatīt par sava veida kul-
mināciju Aspazijas un Raiņa ga-
dam, jo tieši pirms 50 gadiem
tika uzcelts Raiņa piemineklis
Esplanādē, bet gadu vēlāk sākās
Dzejas dienu tradīcija.

22. septembrī Žīguru bibliotēku
apmeklēja 1. – 4. klašu skolēni,
kuriem bija piedāvāts noskatīties
animācijas filmas ar Raiņa dze-
joļiem «Mākonītis un Mākonīte»,
«Saule un Mēness» un «Zelta
sietiņš» un Aspazijas dzeju «Sēd
uz sliekšņa pasaciņa». 

Pēc animācijas filmu noskatī-
šanās skolēniem bija sagatavots
neliels praktisks darbiņš  «Nepa-
rasta dzejošanas metode». Katram
skolēnam tika sagatavots viens
Raiņa dzejolis, kurā pavisam
«nejauši» pazuduši daži vārdiņi.

Daļu no dzejoļa teksta vajadzēja
uzrakstīt vārdiem, daļu – aizstāt
ar attēliem, simboliem vai zīmē-
jumiem. Bērni pielika visu savu
radošumu un mākslu. Darbi sanāca
ļoti krāsaini un interesanti. Pār-
steidza bērnu iztēle, jo pilnīgi vi -
si skolēni tika galā ar uzdevumu
un katram no viņiem sanāca savs
neparastais dzejolis. Darbiņi šo -
brīd ir apskatāmi Žīguru biblio -
tēkā līdz mēneša beigām. Saņe -
mot rudens vitamīnus un grāmat-
zīmi atmiņai, bērni devās atpakaļ
uz skolu.

Tās pašas dienas pēcpusdienā
bibliotēku apmeklēja mazie bib-
liotēkas kaimiņi – Žīguru Pirm-
sskolas izglītības iestādes «Lācī -
tis» vecākās grupiņas audzēkņi.
Bibliotēkas vadītāja pastāstījama -
zajiem draugiem par Dzejas dienu
tradīcijām un par dižo dzejnieku
jubilejām. Bērni ar lielu interesi
skatījās animāciju ar Raiņa dzeju,
jo daži no viņiem gatavojas dze -
jas runātāju konkursam, kas notiks
jau oktobrī. 

Savukārt 23. septembrī Žīguru
pamatskolā notika dzejas pēcpus -
diena 5. – 7. klašu skolēniem. Ve -
cāko klašu skolēniem bija iespē -
ja piedalīties «Dzejas sacīkstēs».
7. klasei tādas sacīkstes nebija
nekas jauns un neparasts, jo lite-
ratūras stundās viņi šādās sacīks -
tēs jau bija piedalījušies, bet 5. –
6. klase bija nedaudz pārbijušies.
Beigās visi skolēni tika galā ar
uzdevumu un uzvarēja draudzība.
Lai nedaudz izkustētos, pēc dzejas
lasīšanas skolēniem tika piedāvāta
kustību rotaļa ar dziesmu «Zelta
sietiņš». Skolotājas Sanitas Or-
lovskas pavadībā bērni ar kustībām
ritmiski attēloja dziesmas tekstu.

Paldies visiem skolēniem par
aktīvu piedalīšanas un atbalstu
Dzejas dienās!

Visi video un audio materiāli
tika ņemti no interneta vietnes
http://www.youtube.com 

Informāciju sagatavoja: Žīguru
pamatskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja Sanita Or-
lovska, Žīguru bibliotēkas vadī -
tāja Anastasija Plačinda

Foto: Anastasija Plačinda

kultūRA/IzGlītīBA

No 15. līdz 20.septembrim folkloras kopa  «Rekavas
dzintars» kopā ar deju kopu «Nebēda» piedalījās
15.Starptautiskajā tautu deju un mūzikas festivālā
«Neos Marmaras Cup 2015», kurā latvijas kolektīvs
ieguva 1. vietu. 

Festivāls notika Grieķijas pilsētā Neos Marmaras, un
tajā piedalījās kolektīvi no dažādām valstīm – Grieķijas,
Ukrainas, Horvātijas, Rumānijas, Bulgārijas un citām
Balkānu valstīm. Neaizmirstama, draudzīga un sirsnīga
bija nakts muzicēšana ar rumāņu muzikantu un dejotājiem.
Mūzikai nav valodas barjeras, tā ir visiem saprotama.

Deju kolektīva «Nebēda» vadītājs Agris Veismanis
pastāstīja, ka dejotāji kopā ar folkloras kopu «Rekavas
dzintars» uz pārējo fona ļoti atšķīrās ne tikai ar dejām,
bet arī ar skaistajiem tērpiem. Iespējams, tas bija viens no
iemesliem, kādēļ kolektīvs mājās pārbrauca ar balvām un
kausiem par 1.vietu festivālā, labāko horeogrāfiju, kā arī
dejotājs Ēriks Tučs ieguva kausu kā atraktīvākais un
aktīvākais festivāla dalībnieks.

Dalību festivālā atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds
un  Balvu novada pašvaldība.

Ceļojuma laikā 11 dienās pabijām Lietuvā, Polijā,
Slovākijā, Ungārijā, Serbijā, Maķedonijā un Grieķijā. Arī
laikapstākļi bija ļoti piemēroti atpūtai. Belgradu iepazinām
gan naktī, gan dienā. Pateicoties basketbolam, Latvijas
vārds te bija pazīstams. Grieķija, Halkidikes pussala, pil -
sēta Neos Marmaras = saule un jūra, cilvēku nesteidzīgais
dzīves ritms. Diena pilsētā sākās pēc 10 rītā un vakarā, līdz
pat 12 naktī, viss notiek. Egejas jūras Kasandras līča sā -

ļais ūdens peldēšanos padarīja neaizmirstamu. Ūdens tem-
peratūra gandrīz nemainīga agrā rītā, dienā un vēlu va -
karā. Olīvkoki visur – savvaļā un dārzos. Vīnogas, apri -
kozes, persiki, arbūzi, melones… Un tīrība nav prioritāte. 

Neaizmirstams bija izbrauciens ar kuģi Ajonoras līcī.
Ajonoras jeb Atona pussala ir slavena ar savām glez -
nainajām ainavām un leģendām apvīto Atona kalnu, kura
pakājē kopš 885. gada dzīvo tikai mūki un vientuļnieki.
Šajā vietā ir koncentrēta garīgā enerģija un ir rodama
vientulība. Atona ir pasaulē viena no īpatnējākām vie -

tām – tur kopš neatminamiem laikiem pastāv savdabīga
mūku valsts. Tūrisma reklāmas par Atonu klusē, jo mūki
nevēlas, ka viņu mieru traucētu ziņkārīgo pūļi. 

Brauciena laikā satikām arī delfīnus.
Pasauli redzējām, eksotiku izbaudījām…bet nekur

nav tik labi kā mājās.
Sirsnīgs paldies Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājam

Andrim par pavadīšanu un sagaidīšanu.
Folkloras kopas  «Rekavas dzintars» dalībniece 

Inese Cibule

dzeja nemelo!

«Rekavas dzintars» kopā ar deju kopu «Nebēda» festivālā
«Neos Marmaras Cup 2015»

Viļakas Valsts ģimnāzijas komandas
dalība konkursā «laiks laukiem!»

laikā no 2015. gada 17. septembra līdz 30. oktobrim valstī
tiek organizēts konkurss skolēniem «laiks laukiem!», kura mērķis
ir sekmēt skolēnu izpratni par dzīvi un darbu laukos, kā arī
veicināt lauku uzņēmējdarbības popularizēšanu jauniešu vidū.

Atbilstoši nolikumam, konkursā var piedalīties gan 7.– 9. kla -
šu, gan 10.–12. klašu komandas, lai cīnītos par galveno balvu – ek-
skursiju klasei 500 EUR vērtībā. Projekts paredz divas kārtas, kur
skolēnu komandai ir uzdevums atrast  lauku saimniecību, kurā
notiek aktīva uzņēmējdarbība, pētīt to un izveidot radošo darbu par
redzēto un izzināto. Darbus vērtē komisija no biedrībām «Latvijas
Lauku forums», «Media Gids» un asociācijas «Lauku ceļotājs». Ar
Viļakas Valsts ģimnāzijas

10. c klases (audzinātāja L. Bizune) prezentāciju par cie mo -
šanos Viļakas novada z/s «Ievulejas» var apskatīt www.vilaka.lv

sadaļā Izglītība.

Kultūras pasākumi novadā
v 1. novembra – 13. novembrim kultūras centrā «Re -

kova» Bērnu radošo darbu un zīmējumu konkurss: «Latvija –
maza zvaigznīte debesu jumā».

v 2. novembrī plkst 10.00 Medņevas Tautas namā Psal -
mu dziedāšana par mirušajiem.

v 7. novembrī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā Raiņa
un Aspazijas 150 gadu jubilejai veltīts dzejas un mūzikas
vakars «DVĒSELES CEĻOJUMS».

v 7. novembrī plkst. 19.00 Upītes Tautas namā Folkloras
kopas «Upīte» pirmā CD diska atvēršanas sētki «VUSI
ĻAUDS BREINOVUOS», dzirdēsim Folkloras kopu «Upīte»
un draugus. Pēc pasākuma balle ar dziedošo Igauņu ģimeni.

v 13. novembrī plkst 22.00 Medņevas Tautas namā –
Bal le, muzicēs Ralfs no Medņevas Ieeja 2.00 euro.

v 14. novembrī plkst. 17.00 Kupravas pagasta pārvaldes
zālē Svinīgs koncerts veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai, turpinājumā dejas un diskotēka 

v 14. novembrī plkst.18.00 kultūras centrā «Rekova»Šķil-
bēnu pagasta pašdarbnieku koncerts.

v 14. novembrī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā Lat -
vijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts
«Saule, Pērkons, Daugava»; plkst. 21.00 Diskoballe visām
paaudzēm. 

v 18. novembrī plkst. 16.00 Borisovas Tautas namā Valsts
svētku pasākums.

v 28. novembrī plkst. 17.00 Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds
Romas katoļu baznīcā Adventa ieskaņas koncerts no cikla
«Dievmātes skatiens» Ērģelniece Ilona Birģele un soprāns
Evita Zālīte, Ieeja par ziedojumiem Dievnamam.

v 28. novembrī plkst 19.00 Ermoņiku skaņas – 10. Kon -
certs un Večerinka kopā ar Tautas muzikantiem. Līdzi var
ņemt groziņu.
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kultūRA

dzejas daiļrunātāju konkurss Žīguros
jau piekto gadu pēc kārtas Žīguru bibliotēka sadarbībā ar

Žīguru kultūras namu rīko dzejas daiļrunātāju konkursu. Šogad
konkurss bija veltīts j. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejai.

9. oktobrī Žīguru kultūras namā pulcējās mazi un ne tik mazi da-
iļrunātāji. Te bija bērni no Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes
«Lā cītis» un no Žīguru pamatskolas 1.–6. klašu skolēni. Viņus sa -
gaidīja meitiņa Ritiņa (Anastasija Plačinda) kopā ar lellīti Lolīti.
Bērni konkursam bija sagatavojuši Jāņa Raiņa dzejoļus.

Katrs dalībnieks deklamēja vienu dzejoli. Skolotāju sagatavots,
atbalstīts un mudināts mazais daiļrunātājs uzstājās savu vienaudžu,
skatītāju un žūrijas (Ginta Locāne – Viļakas novada izglītības kul -
tūras un sporta pārvaldes lietvede; Sanita Orlovska – Žīguru pamat -
skolas direktore; Alise Nāgele – studente, bijusī Žīguru pamatskolas
skolniece) priekšā.

Konkursu vadīja pati meitiņa Ritiņa (A. Plačinda – Viļakas nova -
da Žīguru bibliotēkas vadītāja).

Noklausoties piecpadsmit dalībnieku uzstāšanos, žūrija katram
no viņiem piešķīra nomināciju un balvas, kuras sarūpēja Žīguru bib-
liotēka:

Rinalds Slišāns – Vislabākais mazais daiļrunātājs (6 gadi);
lauris Palameiks – Vislabākais lielais daiļrunātājs (2. klase);
Sintija Bukovska – Labākais mazais daiļrunātājs (6 gadi);
Beāte kaņepe – Labākais lielais daiļrunātājs (4. klase).
Visjaunāki konkursa dalībnieki bija Žīguru PII «Lācītis» audzēkņi

Dāvids Volkovs un Martins Vrubļevskis. Viņiem ir tikai trīs gadiņi.
Zēni kopā ar savam skolotājām Nataļju Dmitrijevu un Kristīni
Vasiļjevu mācījās dzejoļus «Lācis» un «Zosu saruna». Konkursa
žūrija Dāvidam piešķīra nomināciju Mazākais daiļrunātājs, bet
Martins no žūrijas viedokļa bija Emocionālākais daiļrunātājs.

Aleksandrs Mosins – Drosmīgākais daiļrunātājs (6 gadi);
Adrija Volkova – Kustīgākais daiļrunātājs (4. klase);
elīza Slišāne – Interesantākais daiļrunātājs (1. klase);
Mija ludikova – Klusākais daiļrunātājs (4 gadi);
elīza Pužule – Skaļākais daiļrunātājs (6 gadi);
evelīna taukule – Nopietnākais daiļrunātājs (4. klase);
Annija Plačinda – Izteiksmīgākais daiļrunātājs (2. klase);
Nelli Žuravļova – Saulainākais daiļrunātājs (5 gadi);
ligita Volkova – Atraktīvākais daiļrunātājs (6. klase). 
Muzikāls sveiciens visiem klātesošajiem izskanēja no Žīguru kul -

tūras nama bērnu vokālajiem ansambļiem «Čiekuriņi» un «Čiekuri»,
kā arī Viļakas Mūzikas un mākslas skolas vokālā ansambļa, kuri
izpildīja dziesmas ar Jāņa Raiņa un Aspazijas vārdiem.

Par pasākuma organizēšanu saku lielu paldies Žīguru KN pasā -
kumu organizatorei Daigai Elksnītei, pateicos dalībniekiem, viņu
sko lotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam, žūrijas lo -
cekļiem par atsaucību. 

Paldies vecākiem par lielo atsaucību un atbalstu dzejoļu mācīšanā!
Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda

Foto: Valentīna Kaļāne

Viļakas Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis

Žīguru kultūras nama vokālais ansamblis «Čiekuriņi»

Daiļrunātāju konkursa dalībnieki

Vai vēlaties
sniegt savu artavu
latviešu valodas

stiprināšanai 
un attīstībai?

Valsts valodas centrs iz-
sludina konkursu «Par Valsts
valodas centra sabiedriska-
jiem palīgiem» un aicina
pieteikties enerģiskus un at-
bildīgus sabiedriskos palī-
gus!

Sabiedrisko palīgu izveides
mērķis ir sniegt iespēju Latvi -
jas iedzīvotājiem saņemt pla-
šāku informāciju un indivi-
duālas konsultācijas par Valsts
valodas likuma nozīmi un tā
ievērošanu.

Ja Jūs labprāt strādātu ar
cilvēkiem, esat pacietīgs/-a,
kā arī Jūs saista darbs ar lat -
viešu va lodas jautājumiem, pie -
sakieties un kļūstiet par daļu
no Valsts va lodas centra ko-
mandas!

Galvenie pienākumi jūsu
dzīvesvietas reģionā būs:

u konsultēt personas par
valsts valodas lietojumu pub-
liskajā vidē;

u palīdzēt izprast Valsts
valodas likumu;

u izskaidrot veidus, kā ie-
spējams novērst Valsts valodas
likuma pārkāpumus.

Prasības pretendentiem/-
ēm:

u sasniedzis/-gusi 21 gada
vecumu;

u augstākā izglītība;
u latviešu valoda – dzimtā

valoda vai valsts valodas zi-
nāšanas ir augstākā līmeņa
2. pakāpē (C2).

Mēs piedāvājam:
u apmācības par Valsts

valodas likumu un tā piemē-
rošanu, latviešu valodas kul-
tūras jautājumos un saskarsmes
psiholoģijā;

u kompensāciju par ceļa
izdevumiem braucienam uz
biroju vienreiz ceturksnī;

u pieredzējušu darbinieku
atbalstu;

u praktisku pieredzi jomas
interesentiem.

Pieteikties ir vienkārši!
Gaidīsim no jums:

konkurss ir beztermiņa,
tādēļ pieteikties pretendenti
var jebkurā laikā, nosūtot
pieteikumu un CV elektro-
niski uz e-pastu: personals@
vvc.gov.lv vai iesniedzot per-
sonīgi, vai nosūtot pa pastu
Valsts valodas centram ek-
sporta ielā 6, Rīgā, lV-1010.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma 
projekts

Laura Majevska
Tieslietu ministrijas
Administratīvā 
departamenta 
Komunikācijas un tehniskā

nodrošinājuma nodaļas
vadītāja
Tālrunis: 67036738,
28363725
E-pasts: 
Laura.Majevska@tm.gov.lv, 
www.tm.gov.lv  

deja sava veida maģija, kas
ataino  visdažādākās emociju
gammas. tas ir veids, kā izteik -
ties, bet ne vārdos... tā 17. ok -
tobrī kultūras centrā «Rekova»
līnijdeju grupa «Šarmantās
ogas» aicināja visus dejot gri-
bētājus atklāt jauno līnijdeju
sezonu. 

Pasākumā piedalījās līnijde-
jotājas no Alūksnes novada-Mā-
lupes saietu nama LNG «Nāc
līdz», Balvu novada – Briežuciema
tautas nama LNG «Optimistes»,
Viļakas novada – Žīguru kultūras
nama LNG «Punktiņi», Viļakas
kultūras nama LNG «Ziemeļ-

meitas», kā arī eksotisko deju
grupa «Samia». Katram kolektīvam
ir sava seja, savs stils, toties
visus vienoja dejot prieks.

Sākumā klātesošos priecēja
katra kolektīva priekšnesums.
Pirms uzstāšanās vakara vadītājs
Raimonds līnijdejotājām lūdza
pastāstīt par kolektīvu nosaukumu
rašanos.

Vakara gaitā tika izdejotas
vairāk nekā 55 dažādas līnijdejas
un apgūti nezināmie deju soļi, kā
arī iepazīti daži eksotisko deju
elementi. Dejoja visi, kas prot un
kas grib iemācīties gan līnijdejas,
gan eksotiskās dejas. Katrā dejo -

tājā smaids atstarojās ne tikai
viņu sejās, bet arī sirdīs.

Liels paldies kolektīvu vadī-
tājām Ilzei Leišavniecei, Sandrai
Circenei, Aijai Leitenai, Laimai
Timmermanei, Ievai Zālītei!

Paldies visiem, kas atbalstīja
mūs, lai pasākums izdotos, īpaši
vakara vadītājam Raimondam,
dīdžejam Arnoldam, fotogrāfam
Gintam un kultūras centra «Re-
kova» vadītājai Intai Ločmelei par
atsaucību pasākuma rīkošanā!

Kultūras centra «Rekova»
līnijdejotājas un vadītāja 

Elita Siliņa
Foto-Gints Circens

līnijdeju sezona ir sākusies
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LAUKSAIMNIEKU ZINÂÐANAI

Sākotnēji jāuzsver, ka tiešie maksājumi ir atbalsts,
kas piešķirams lauksaimniekiem, lai uzlabotu viņu dzī-
votspēju, jo ienākumus lauksaimniecībā vairāk nekā
citās nozarēs ietekmē cenu svārstības, kā arī dabas un kli-
matiskie apstākļi. Tiešie maksājumi arī paredzēti, lai
daļēji atlīdzinātu izmaksas, kas saistās ar lauksaimniekiem
papildus uzliktajām zaļināšanas, vides, augu un dzīvnieku
veselības prasībām, kuras netiek pilnībā nosegtas ar tirgū
gūtajiem ieņēmumiem.

tiešie maksājumi paredzēti un piešķirami aktīvajiem
lauksaimniekiem – tiem, kas veic lauksaimniecisko
darbību, ražo lauksaimniecības produktus, audzē
lauksaimniecības dzīvniekus un veic zemes uzturēšanu
ganīšanai un kultūraugu audzēšanai piemērotā
stāvoklī, kā arī mazajiem lauksaimniekiem, kas
nodrošina lauku dzīvotspēju, nevis t.s. «dīvānzemnie-
kiem». tādēļ prasība zālājus noganīt vai nopļaut un
novākt līdz 15.augustam ieviesta, jo ar 2015.gadu
tiešmaksājumus var piešķirt tikai par zālājiem, ja tie

ir uzturēti ganīšanai un lopbarības ieguvei piemērotā
stāvoklī.

Zālājus ganīšanai un lopbarības ieguvei piemērotā
stāvoklī var saglabāt tikai tad, ja tiek veikta zālāju
noganīšana vai nopļaušana un novākšana, kas ir pasākumu
minimums, ko lauksaimnieki īsteno saskaņā ar tradicionālo
praksi. Šai prasībai ir izņēmumi tikai attiecībā uz bio -
loģiski vērtīgajiem zālājiem, zālāju biotopiem un nektāra
iegūšanai izmantotajiem zālājiem, kuru noganīšanas vai
nopļaušana un novākšana jāveic līdz 15. septembrim,
savukārt zālāju sēklas ieguvei paredzētie lauki ir jānokuļ
līdz 1.oktobrim.

zālāju noganīšanas vai nopļaušanas un novākšanas
prasība ieviesta arī tāpēc, lai stimulētu pamesto lauk-
saimniecības zemju atjaunošanu un izmantošanu
lauksaimnieciskajai darbībai, kā arī veicinātu stabilas
lauksaimniecības zemes nomas attiecības latvijā.

Daļa lauksaimnieku pauž bažas, ka tiešie maksājumi
ne vienmēr nosedz zālāju uzturēšanas – nopļaušanas un

novākšanas – izmaksas. Taču tiešo maksājumu mērķis
nav pilnībā kompensēt zemes uzturēšanas izdevumus,
bet gan nodrošināt ienākumu atbalstu un kompensēt daļu
no sabiedrisko labumu sniegšanas izmaksām, ko nesedz
no tirgus gūtie saimniecības ieņēmumi.

Atsevišķi lauksaimnieki ir nobažījušies par nopļautās
zāles un siena ruļļu izmantošanas iespēju trūkumu. Šeit
jāatgādina, ka lēmumus, ko ražot, kur un kā saražoto pro-
dukciju realizēt, lauksaimnieki pieņem patstāvīgi, ņemot
vērā tirgus attīstības tendences. Tāpēc aicinām lauksaimnie -
kus sazināties ar tuvējās apkārtnes zemkopjiem un uzņē-
mējiem un apzināt viņu vajadzības pēc lopbarības vai pa-
kaišiem. Pastāv arī citas iespējas siena un zāles masas iz-
mantošanai – to var izlietot ne tikai lopbarībai un pakai -
šiem, bet arī biogāzes ražošanai, un, ja nav iespējams
neviens no minētajiem izmantošanas veidiem, nopļauto
zāli var kompostēt.

Informāciju sagatavoja: Zemkopības ministrijas Pre -
ses un sabiedrisko attiecību nodaļa

zemkopības ministrijas skaidrojums 
par prasībām zālāju kopšanai, lai saņemtu tiešos maksājumus

lai apzinātu problēmas, ar kurām saskaras prak-
tizējošie veterinārārsti, ziņojot par zāļu nevēlamajām
blakusparādībām, kā arī lai noskaidrotu, cik daudz
informācijas par ziņotajām blakusparādībām viņi
saņem pēc tam, eiropas Veterinārārstu federācija
(fVe, federation of Veterinarians of europe) sadarbībā
ar eiropas zāļu Aģentūru (eMA, european Medicines
Agency) līdz 2015.gada 30.novembrim aicina visus
eiropas Savienībā praktizējošos veterinārārstus
atbildēt uz aptaujas jautājumiem par veterināro zāļu
blakusparādību ziņošanu.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot efektīvākas un
praktizējošiem veterinārārstiem draudzīgākas metodes
blakusparādību ziņošanai un uzlabot atgriezenisko
saiti ar veterinārārstiem. tā ir anonīma un aizņem
vidēji 5 minūtes.

Aptauja pieejama tīmekļa vietnē: https://www.sur-
veymonkey.com/r/7KNH97X

Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka veteri-
nārārstu pienākums ir ziņot par novērotajām veterināro
zāļu blakusparādībām, jo veterināro zāļu klīnisko pētījumu
laikā atklāt retas vai ļoti retas veterināro zāļu blakusparādī -
bas nav iespējams. 

Ziņošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi
Nr.246. Tāpat pētījumu laikā nevar paredzēt visus pa -
pildus lietotos medikamentus un novērtēt to mijiedarbību,
kā arī paredzēt atsevišķu dzīvnieku kategoriju jutību pret
konkrēto medikamentu. Tāpēc svarīgi ir veikt reģistrēto
un veterinārmedicīnā lietoto veterināro zāļu drošības pār -
baudi un analizēt lietošanas ieguvuma un riska attiecību.
Visā pasaulē to nodrošina farmakovigilances jeb blakus-
parādību uzraudzības sistēma. 

Latvijas veterināro zāļu reģistrā iekļauto medikamentu
blakusparādību uzraudzību veic Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD). Par būtiskām blakusparādībām, kuras iz-
raisījušas dzīvnieka nāvi, smagus veselības traucējumus,
bīstamību dzīvībai, iedzimtu anomāliju, ilgstošas slimības
pazīmes, veterinārārstiem jāziņo PVD Novērtēšanas un
reģistrācijas departamentam. Veterinārārstam ziņojums
PVD jāsniedz nekavējoties, ne vēlāk kā 15 dienu laikā
kopš pamanīta būtiskā veterināro zāļu blakusparādība.

Veterināro zāļu blakusparādību ziņojumu veidlapas
var saņemt PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamentā,
Peldu iela 30, Rīga, LV -1050, tālrunis 67084618 vai tās
var arī izdrukāt no PVD mājaslapas:

http://www.pvd.gov.lv/lat/lab_izvlne/veidlapas/
veidlapas/novertesanai_un_registracijai/

zinojumu_veidlapas_par_v

Aicinām veterinārārstus piedalīties aptaujā par veterināro zāļu blakusparādībām

Izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk –
VId) reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi, jebkura per sona
var pārliecināties, vai darījuma partnerim ir reģistrēta
kvīts, neprasot to apliecināt pašam darījuma partnerim.

Kopš 2015.gada 1.oktobra VID nodrošina publiski
pieejamu VID reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi (reģistru),
kurā ir iekļauta informācija par nodokļu maksātāju VID
reģistrētām darījumus apliecinošām kvītīm.

Ievadot attiecīgā nodokļu maksātāja reģistrācijas ko -
du, kvīts sēriju un kvīts numuru (minētie kritēriji, atlasot
datus, ievadāmi precīzi un obligāti), var saņemt informāciju
par konkrētā nodokļu maksātāja reģistrētās darījumu ap-
liecinošās kvīts statusu (reģistrēta/izlietota/anulēta) un
re ģistrācijas datumu.

Aicinām VID reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi lietot
gadījumā, kad kvīti izmanto kā izglītības un ārstniecisko
pakalpojumu attaisnoto izdevumu apliecinošu dokumentu,
iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, vai kā saimnieciskās
darbības izdevumus apliecinošu dokumentu. 

Šajā situācijā datubāzes izmantošana palīdzēs savlaicīgi
izvairīties no problēmsituācijām, kad tiek atteikta iedzī -

votāju ienākuma nodokļa atmaksa vai kad veiktajā pār -
baudē kvītī norādītā darījuma summa netiek atzīta par iz-
devumiem un nodok ļu maksātājam jāmaksā iedzīvotāju
ienākuma nodoklis.

VID reģistrētas kvītis kā samaksu apliecinošus doku-
mentus izsniedz Ministru kabineta 2007.gada 2.maija no-
teikumos Nr.282 «Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas
elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība» uz skai -
tītajos izņēmuma gadījumos. Piemēram, pārdodot pa šu
iegūtu vai ražotu preci to ražošanas vietā (izņemot sa -
biedriskās ēdināšanas vietas) vai piegādājot to pircējiem
uz vietas, pret ieejas maksu, inventāra nomu un citiem
papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides
pasākumos, pret samaksu par autostāvvietu pakalpojumiem
ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), pret
samaksu par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pār -
došanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās, kā
arī pret samaksu par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ja samaksu saņem
ārpus kases, un citos.

Atgādinām, ka Saeimā 2014.gada 17.decembrī pie -

ņemts likums «Grozījumi likumā «Par nodokļiem un no-
devām»», kurš 2014.gada 30. decembrī publicēts oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis» Nr.257 (5317). Ar minē -
tajiem grozījumiem likuma «Par nodokļiem un nodevām»
18.pants ir papildināts ar normu, kas nosaka VID pienā -
kumu ar 2015.gada 1.oktobri nodrošināt publiski pieejamu
VID reģistrēto kvīšu vienoto datubāzi (reģistru).

VID publiski pieejamās datubāzes sadaļa «Darījumu
apliecinošās kvītis» ir pieejama VID mājaslapas sadaļā
«VID publiskojamo datu bāze». Ar informatīvo materiālu
par publiski pieejamo VID reģistrēto kvīšu vienoto datu -
bāzi (reģistru) var iepazīties VID mājaslapas sadaļā «No -
dokļi» – «Tiesību akti» – «Grāmatvedības organizēšana».

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz
VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot jautājumus
rakstiski VID mājaslapas sadaļā «Kontakti».

VID Sabiedrisko attiecību daļa
Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļiem pieejama

sadaļā Kontakti > Struktūrvienības un darbinieki > Stra-
tēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde.

Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāze papildināta 
ar informāciju par reģistrētām kvītīm 

investīciju aizdevumiem lauksaimniekiem pagarināts
aizdevuma atmaksas termiņš 

lai atbalstītu lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus, kuru būvniecības vai
rekonstrukcijas finansēšanas projektiem ir nepieciešami salīdzinoši lieli kapitālie-
guldījumi, valdība otrdien, 13. oktobrī, apstiprināja grozījumus noteikumos par
aizdevumiem lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un
saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai.

Pašlaik saimnieciskās darbības veicējiem investīciju aizdevumu var piešķirt uz ter -
miņu, kas nepārsniedz 10 gadus. Lauksaimnieki vairākkārt ir izteikuši lūgumu piešķirt
aiz devumus ar atmaksas termiņu līdz 20 gadiem, lai neradītu lielu slogu uzņēmuma
naudas plūsmai. Valdība ir atsaukusies lauksaimnieku lūgumam un pagarinājusi mak -
simālo investīciju aizdevumu atmaksas termiņu no 10 līdz 15 gadiem, ar iespēju – kas
balstīta uz pamatotu informāciju – atmaksas termiņu pagarināt vēl par pieciem gadiem.

Aizdevumu administrēšanu veic attīstības finanšu institūcija «Altum». 
Noteikumi «Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos

Nr.1065 «Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās
darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības vei-
cināšanai»» stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis». 

Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā. 
Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrija, Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, Mājaslapa: www.zm.gov.lv 

notiks apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju
apliecības iegūšanai

llkC ozolniekos novembrī tiks rīkotas četru dienu apmācības apliecības
iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 «Noteikumi par profesionālo
augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru,
augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un
apliecību izsniegšanas kārtību» persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības
līdzekļu lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lieto -
šanai, vienlaikus uz pieciem gadiem iegūst augu aizsardzības līdzekļu pār devēja
statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora statusu.

Mācību norises vieta: apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.
Mācību norises laiks (četru dienu mācības): 3.,4., 12. un 16. novembrī.
Galvenās apmācību tēmas: Augu aizsardzības jēdziens; normatīvie akti par augu

aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu; kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un
to klasifikācija; integrētā augu aizsardzība, profilakse; nelegāli vai viltoti augu aizsar -
dzības līdzekļi. Riski; Viltojumu identificēšana; darba aizsardzības prasības, strādājot
ar augu aizsardzības līdzekļiem; augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.
Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm). Maksa par kursiem: 80 eiro (t.sk. PVN).

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 
e- pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv
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Rudens šogad turpina mūs
iepriecināt ar krāšņām un sa-
ulainām dienām. Šķilbēnu so-
ciālās aprūpes mājā oktobris
ienāca ar smaidiem un Rudens
godināšanu.

7. oktobrī kolektīvs pulcējas
ēdamzālē, lai kopā priecātos par
bagātīgām rudens veltēm. Ga -
tavojoties rokdarbu pulciņam
katrs darbinieks sagādāja kādu
burkānu, kartupeli, kabaci, savukārt
iemītnieki salasīja koku lapas,
kastaņus, ozolzīles un čiekurus.

Radošā darba laikā čiekuri
pārvērtās par gulbjiem, kuri dejo
maiguma un mīlestības valsi.
Kartupelis kļuva par strūklaku
tulpes formā. No āboliem izvei -
dojās kāpurs vārdā Rustiks, bet
burkāns izrādījās – astoņkājis
Laimiņš.

Divas stundas radoša darba

pagāja nemanāmi. Visiem bija
patīkami ienirt bērnības un pasaku
pasaulē.

No visiem radošiem rudens
darbiem ir izveidota izstāde, kuru
var apskatīt Šķilbēnu sociālās

aprūpes mājās ēdamzālē.
Teksts: Šķilbēnu sociālās 

aprūpes mājas sociālā darbi-
niece Kristīna Pumpa

Foto: Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājas vadītāja Līna Barovska

Rudens izstāde Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
AktuAlItāteS SoCIālAjāS APRūPeS MājāS

Nesen pie Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas tika uzsākti ma -
šīnu stāvlaukuma bruģēšanas darbi. 

Pagalmā tika savestas neskaitāmas bruģa paletes. Bruģis jāpienes,
apmēram 20-25 metri līdz darba vietai – laukuma izbūves vietai. Šo
darbu uzņēmās 53 gadus vecs aprūpes mājas iemītnieks – Pēteris
Kuļšs. Neskatoties uz jaunībā gūtajām traumām, kuru dēļ viņš ir
nonācis aprūpes mājā, viņš brīvprātīgi uzņēmās palīgstrādnieka
lomu. Neilga laika posmā viņš pārnēsāja bruģi 150m² lielam
laukumam ar kopēju svaru 22 tonnas. Pēteris nostaigāja apmēram
30km, katrā gājienā pārnesot 15 kg lielu svaru. Ar savu ieguldīto
darbu viņš veicināja ātrāku bruģa licēja – meistara – darbu.

Pats Pēteris K. stāsta, ka jūtās labāk, palicis spēcīgāks, darbs bija
kā rehabilitācija.

Viss ir iespējams, ja vien ir vēlme!
Teksts: Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas iemītnieks 

Pēteris Pužulis

Veco ļaužu dienas svinības Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
30. septembrī, par godu

Starptautiskai veco ļaužu die -
nai, Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājā notika Svētā Mise, ko va-
dīja priesteris Staņislavs Priku -
lis. Visi, kuri vēlējās, varēja iz-
sūdzēt grēkus un saņemt Svēto
komūniju. Priesteris deva svē-
tību arī katram gulošajam ie-
mītniekam.

1. oktobrī turpinot svinības,
cie mos sagaidījām Žīguru kultūras
nama pašdarbnieku kolektīvus:

– krievu dziesmu ansambli
«Ivuški»;

– amatierteātri «Virši»;
– kapelu «Blāzma»; 
– folkloras kopu «Mežābele».
Pirms ciemiņu sagatavotā svēt-

ku koncerta vadītāja izteica
daudzus pateicības vārdus. Ko-
lektīvā ir iemītnieki, kuri ikdienā
palīdz personālam un viens otram,
iesaistās organizētos pasākumos,
nodarbībās, negaidot atlīdzību
par padarīto. 

Šiem cilvēkiem visu darbinieku
vārdā tika pasniegti atzinības,
pateicības un goda raksti.

Pateicības rakstu saņēma:
• Anna Skangale par atsaucību

un izpalīdzību iemītniekiem un
darbiniekiem! Par dalīšanos ar
savu spēku un enerģiju!

Atzinības rakstu saņēma:
• Jānis Vancāns par nesavtīgu

piedalīšanos talkās un apkārtnes
sakopšanā! Par darbinieku aiz-
vietošanu – rūpējoties par puķēm!
Piešķirts gada tituls – Galantākais
vīrietis, jo Jānis vienmēr apdāvina
darbinieces ar ziediem gan svētkos,
gan ikdienā!

• Pēteris Kuļšs par piedalīša -
nos aprūpes mājas pagalma sa-
kopšanā – bruģēšanas darbos! Par
darbinieku aizvietošanu – rūpējo -
ties par puķēm! Piešķirts gada ti -
tuls – Bruģēšanas meistars! 

Goda rakstu saņēma: 
• Stefanija Supe par lielu ne-

atlaidību un iesaistīšanos Viļakas
novada un aprūpes mājas rīkotajos
kultūras pasākumos!

• Pēteris Pužulis par godalgoto
dalību konkursos un aktīvu ie-
saistīšanos Viļakas novada izglītī -
bas un kultūras pasākumos.

• Lucija Circene par milzīgu
gribasspēku un neatlaidību. Par
iesaistīšanos aprūpes mājas pasā-
kumos un nodarbībās!

• Tamāra Beķetova par aktīvu
piedalīšanos pasākumos un darba
grupās. Par rūpēm, ko sniedz put -
niem un vietējam kaķim!

• Jeļena Soldatenkova par pa-
līdzību pavāriem ēdamzāles sa-
kopšanā un rūpēm, ko sniedz vie -
tējam kaķim!

Pēc darbīgu senioru godinā-
šanas Žīguru pašdarbnieku kolektīvi
sveica visus ar sirsnīgu un jautru
koncertu. Ciemiņi izpildīja dzies-
mas latviešu un krievu valodā.
Tika izspēlēts skečs ar nosaukumu
«Randiņš», kurā aktieri atspoguļoja
reālo mūsdienu dzīves situāciju.
Vīrieši spēlēja akordeonu, ģitāru,
sita bungas, piepildot māju ar
dzīvīgumu un enerģiju.

Pēc pasākuma oficiālās daļas,
visi tika aicināti pie kopīga svētku
galda, lai kopā ar iemītniekiem
iedzertu tēju, parunātu par dzīvi,
apmainītos ar kontaktiem un kopā
uzdziedātu. 

Turpinot godināt veco ļaužu
dienu un lietderīgi izmantojot sa -
vu brīvo laiku, 2.oktobrī iemītnieki
kopā ar aprūpētāju Rudīti devās
uz Medņevas kultūras na mu – Vi-
ļakas novada senioru saie tu. Iemīt-
niece Stefānija priecājās par brau-
cienu: «Man pasākums ļoti patika.
Zāle bija pilna, bet mēs sēdējām
visi kopā. Bija tik daudz pensionā -
ru, ka savu draudzeni nemaz ne-
satiku. Visi lustīgi. Dejoja arī vi -

si.» Iemītnieks Pēteris P. atzīst,
ka laiku pavadīja ļoti jauki un
vēlās, lai šādu balli rīkotu katru
ceturksni un katrā pagastā!

Šā gada senioru svētki ir aiz-
vadīti godam un no sirds! Novēlam
senioriem būt aktīviem, cik vien
spējat, radošiem un priecīgiem!

Izsakām Sirsnīgu pateicību Žī -
guru kultūras nama vadītājai Va -
lentīnai Kaļānei un pašdarbnie ku
kolektīviem, kuri otro gadu pēc
kārtas ierodas pie mums skaistā-
kajos rudens svētkos – Veco ļau -
žu dienā un iepriecina ar emoci -
jām bagātu koncertu, ziediem un
dažādiem gardumiem!

Paldies Šķilbēnu Sāpju Diev-
mātes Romas katoļu draudzei par
ilggadējo sadarbību, personīgi
priesterim Staņislavam Prikulim!

Paldies darbiniekiem par svēt -
ku organizēšanu un idejām, īpašs
paldies pavārēm Inai un Ilzītei par
svētku galdu, aprūpētājai Rudītei
par iemītnieku pavadīšanu uz balli!

Teksts un foto: Šķilbēnu 
sociālās aprūpes mājas vadītāja

Līna Barovska

daži fakti no Šķilbēnu
sociālās aprūpes mājas dzīves

jeb, ko var, ja grib...
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 oktobra sākumā Medņevas
tautas namā notika pasākums,
kurš bija veltīts novada vecākajai
paaudzei. Ir gandarījums par
to, ka ar katru gadu pasākumi
kļūst populārāki, jo palielinās
apmeklētāju skaits. 

Gada sākumā pensionārus uz-
ņēma Šķilbēnu pagasta kultūras
centrs «Rekova», lai nosvinētu
Veco Jauno gadu. Pasākuma saim -
nieki izdarīja visu iespējamo, lai
ciemiņi būtu apmierināti un labi
atpūstos. 

Šogad, 2. oktobrī Medņevas
Tautas namā seniorus uzņēma
dzīvespriecīgā un smaidošā Skaid-
rīte Šaicāne ar savu komandu,
Medņevas pagasta senioru koor-
dinators Marijanna Kokoreviča.
Kā vienmēr, ļoti aktīvu dalību
svētku organizēšanā ņēma novada
domes darbinieki Inese Lāce,
Inese Circene, Terēzija Babāne,
Viļakas novada domes priekšsē-
dētājs Sergejs Maksimovs, viņa
vietnieks Leonids Cvetkovs. Starp
darba darītājiem jāmin arī vadītāji,
kas nodrošināja pensionāru no-
kļūšanu uz pasākumu, kā arī
vēlāk uz mājām. 

Kā ciemiņi tika ielūgti Domes
deputāti un pagastu pārvaldnieki,

bet izrādās, ka pensionāri viņiem
nepieciešami pārsvarā vēlēšanu
laikā, gluži tāpat kā mūsu simts
Saeimas gudrām galvām. No
domes deputātiem pasākumu ap-
meklēja tikai Regīna Brokāne,
Medņevas pagasta pārvaldes va-
dītājs Juris Prancāns un Susāju
pagasta pārvaldes vadītājs Ilmārs
Locāns. 

Pārsteigums bija par to, ka
pirmo reizi pasākumu kuplā skaitā
apmeklēja Susāju pagasta pen-
sionāri. Jādomā, ka tas ir jaunā
pārvaldnieka nopelns, sadarbība
ar iedzīvotājiem dos labus augļus.
Pensionāri  lūdza ciemos arī uz-
ņēmējus, kas vienmēr atbalsta
pasākumus, tostarp arī z.s. «Kotiņi»
saimnieku. 

Bijām patīkami pārsteigti par
to, ka vēl nesaņēmis ielūgumu,
viņš pat trīs reizes jautāja ar ko
var palīdzēt. Tāda attieksme dārgi
maksā, vārda tiešajā nozīmē. Kā
vienmēr biedrību atbalstīja arī
Saeimas deputāts Ivans Ribakovs,
kurš bieži apmeklē mūsu pasāku-
mus un nekad ciemos nebrauc ar
tukšām rokām. 

Par māksliniecisko noformē-
jumu rūpējās brālēni Jarāni un
mūsu novada jaunizveidotā romu

tautības grupa «Brīvais vējš».
Seniori ar interesi un prieku
baudīja mākslinieku sniegumu
un nesēdēja pie galdiem, bet ak -
tīvi atpūtās. 

Aktīvākajiem pensionāru bied-
rības pagastu koordinatoriem Vi-
ļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs  pasniedza
Pateicības rakstus. Pateicības rak-
stus par aktīvu līdzdalību novada
pensionāru padomē saņēma Velta
Logina, Jurijs Abramovs, Marta
Dortāne, Gaida Veine, Leontīna
Saida, Irēna Fakejeva, Ņina Mi-
hailova, Marijanna Kokoreviča
un Emerita Prancāne. Saeimas
deputāts Ivans Ribakovs katram
koordinatoram pasniedza sarūpētās
dāvanas. Pensionāru biedrības
valdes priekšsēdētāja Maija Go-
lubeva pateicās aktīvākajiem pa-
līgiem par ieguldīto darbu un cie-
miņiem no Alūksnes pensionāru
biedrības.

Sakām lielu paldies visiem,
kuri atrada laiku un uzdrošinājās
atbraukt uz pasākumu, satikt un
aprunāties ar bijušajiem darba
biedriem, kolēģiem, kaimiņiem
un atcerēties jaunības gaitas.

Novada pensionāru 
biedrības valde   

AktuAlItāteS SoCIālAjāS APRūPeS MājāS

Viļakas novada senioru svētki

SeNIoRu AktIVItāteS

 Pasākuma ievadā svētku uzru -
nu teica Viļakas Sociālās aprūpes
centra vadītāja Ilze Šaicāne, no -
lasot apsveikumus senioriem, ku -
rus sagatavoja Viduču pamatskolas
skolēni ar skolotājām. Tie bija
īpa ši, jo tika gatavoti tieši Senioru
dienai veltītam pasākumam.

Pēc apsveikuma, Viļakas Jēzus
Sirds Romas katoļu draudzes
prāvests tēvs Staņislavs Kovaļskis
OFMCap. visus aicināja uz Svēto
Misi, kurā visi vienojās kopīgā
lūgšanā.  Sociālās aprūpes centra
iemītniekiem bija iespēja nožēlot
grēkus un pieņemt Svēto Sakra-
mentu. 

Pēc dievkalpojuma misionāri,
kuri dzīvo un darbojas Viļakas
Romas katoļu draudzē, aprūpes
centra iemītniekiem pasniedza
ielūgumus uz Alfa kursa prezen-
tāciju 2015. gada 31. oktobrī, Vi-
ļakas Kultūras un radošo industri -
ju centrā.

Pateicoties par atbalstu un
klātesamību, aprūpes centra vadī -
tāja I. Šaicāne pasniedza nelielas
dāvanas tēvam Staņislavam un
misionāru kuplajai ģimenei. 

Plkst.12.00 VSAC iemītnieki
pulcējās ēdamzālē uz svētku pus-
dienām. Prieks, saviļņojums, gan-
darījums un pateicība Dievam šo -
dien bija īpaši jūtama aprūpes
centrā. 

Aprūpes centra kolektīvs sir-
snīgi Pateicas Marutai un Ainim
Brokāniem par sarūpētiem svētku
cienastiem!

Sirsnīgi Pateicamies Viduču
pamatskolas izglītojamiem un sko-
lotājiem par ideju un atbal stu!

Mīļš Pateicamies Viļakas
Jēzus Sirds Romas katoļu drau-
dzes prāvestam tēvam Staņisla -
vam Kovaļskim OFMCap. un
misionāru – Rutas un  Kārļa ģi-
menei par atbalstu un klātesa-
mību!

Sveiciens visiem Viļakas no-
vada senioriem Starptautiskajā
senioru dienā!

Teksts, foto: Viļakas Sociālās
aprūpes centra darbiniece 

Marija Kausa

Senioru diena Viļakas sociālajā aprūpes centrā
«No rīta atverot acis, ieraugāt spoži spīdam Sauli.
Esiet priecīgi – cik gaiša ir pasaule!
No rīta atverot acis, redzat – līst lietus.
Esiet priecīgi – reiz kuplo zāle un kādreiz krāšņi ziedēs puķes.
Atcerieties – jūs nevarēs iepriecināt neviens un nekas, 

ja prieks nesāksies sevī.»

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu Viļakas sociālās ap -
rūpes centrā (turpmāk VSAC) šogad, ciemos tika aicināti Viļa -
kas jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests tēvs Staņislavs
kovaļskis ofMCap., kopā ar misionāru Rutas un kārļa ģimeni,
lai kopā ar Viļakas Sociālās aprūpes centra iemītniekiem notu -
rētu Svēto Misi.
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BAz NīCAS dRAu dŽu zI ņAS

oktobra mēnesis ir Rožukroņa mēnesis,
tādēļ dievs mūs aicina pārdomāt šīs
lūgšanas spēku un pats galvenais veltīt
laiku Rožukroņa lūgšanai to lūdzot privāti
un kopā ar draudzi. Rožukronis ir meditatīva
lūgšana, kas aicina mums katrā noslēpumā
pārdomāt kādu ar jēzus un Marijas dzīvi
saistītu notikumu.

Rožukroņa lūgšana sevī ietver visus trīs
Katoliskās Baznīcas katehismā minētos
lūgšanas veidus – tā ir gan vārdiska lūgšana,
gan meditācija jeb apcere, gan arī atver sirdi
visaugstākajai lūgšanas formai – kontemplācijai.
Skaisti ir tas, ka rožukronī ir ietverta: gan
Jēzus Kristus mācītā lūgšana «Tēvs mūsu»,
gan lūgšanas vārdi, ar kuriem eņģelis Gabriels,
Dieva sūtīts, uzrunāja Jaunavu Mariju – «Esi
sveicināta Marija», gan arī Svētas Trīsvienība
pagodināšana un ticības apliecinājums.
Sākotnēji Rožukronis sastāvēja no 3 daļām:
priecīgās, sāpīgās un augstās godības, bet
2002. gada 18.oktobrī pāvests Jānis Pāvils II
ar savu apustulisko vēstuli «Rosarium Vir gi -
nis Mariae» tradicionālajām trim Rožukroņa
daļām pievienoja ceturto jeb Gaismas noslē -
pumu daļu, kurā tiek pārdomāti Jēzus darītie
brīnumi un citi Baznīcai svarīgi notikumi.
Svētais pāvests Jānis Pāvils II, 1978. gadā,
sava pontifikāta sākumā, uzrunājot ticīgos
Sv. Pētera laukumā, teica: «Rožukronis ir ma -
 na mīļākā lūgšana. Tā ir brīnišķīga savā vien-
kāršībā un dziļumā. No visas sirds es aicinu
jūs lūgties Rožukroni!»

Vēsturiski Rožukroņa lūgšanas sākums ir
meklējams 11.gadsimtā klosteros, kad mūki
sākas lūgties izmantojot dažādu priekšmetu
virtenes. Viduslaikos bija tradīcija izgreznot
Dievmātes statujas ar rožu virtenēm, kurās
katrs rozes zieds simbolizēja lūgšanu. Pēc
kāda laika šīs virtenes pārtapa lūg šanu
krellēs, kuras tādējādi sau ca par «rožukroni».
Svētajam Bernardam un it īpaši svētajam Do-
minikam ir lieli nopelni Rožukroņa lūgšanas
iedzīvināšanā ticīgo vidū, popularizējot un
izplatot šo lūgšanu tautā. 

7. oktobrī Romas katoļu baznīcā svin Vis-
svētākās Jaunavas Marijas Rožukroņa Kara -
lie nes svētkus, kurus 1573. gadā iedibināja
pāvests Pijs V, lai pateiktos Dievmātei par
brīnumaino kristiešu flotes uz varu pār turku
armādu 1571. gadā pie Lepantes.  Rožukronis
ir tautas lūgšana. Vēstures izpēte, lie cības un
cilvēku stāsti liecina, ka Rožukroņa lūgšana
ir viena no spēcīgākajām lūgšanām. Tā ir 
pa līdzējusi atvairīt ļauno, uzvarēt kārdinā -
jumus, mieram gūt uzvaru par nemieru. Dau-
dziem svētajiem un daudzās Dievmātes parā-
dīšanās uz Zemes, Vissvētākā Jaunava Ma ri -
ja ir redzama ar rožukroni rokās un viņa
aicina visus ik die nu atvēlēt laiku Rožukroņa
lūgšanai. 

Šogad Baznīcu naktī Šķilbēnu Romas
katoļu draudzē Labos vār dus teica Rožukroņa
pulciņu vadītājas. Ikvienam ir iespējams ie-
saistīties divās Rožukroņa apvienībās. Viena
no tām ir Dzīvie Rožukroņa pulciņi, kuros
darbojas 20 cilvēki, kur katrs sev piemērotākajā
dienas laikā lūdz vienu Rožukroņa noslēpumu.
Otrā ir Tautas nemitīgā Rožukroņa brālība –
apvienība. 1994. gada 5. marts ir Tautas ne -
mitīgā Rožukroņa dzimšanas diena Latvijā,
kad notika pirmais salidojums Rīgas katoļu
ģimnāzijas kapelā dominikāņu tēva Vilhelma
Lapeļa (bīskaps V.Lapelis OP) vadībā. Brālības
dalībnieka galvenais pienākums ir privāti
lūgties savā izvēlētajā nedēļas dienā un
stundā (piemēram, pirmdiena 5.00 – 6.00).
Bet ir brālības biedri, kuri Rožukroņa lūgšanu
lūdzās katru dienu.

Šķilbēnu Romas katoļu draudzē Tautas
nemitīgā Rožukroņa (turpmāk TNM) brālības
koordinatore ir Anita Skangale. Anita ar
prieku atbild uz jautājumiem, kāpēc lū dzas
Rožukroni un kāpēc iesaistījās brālībā. «Viegli
ir atnākt uz draudzes priestera organizēta -
jiem pasākumiem baznīcā un nosēdēt vai rākas
stundas savā ierastajā vietā, lai paklausītos
priestera un dažu ticīgo teiktajā, viegli ir
lūgties sadraudzībā ar ticīgajiem, viegli ir
klausīties kā priesteris sprediķo un kā koris
dzied, taču personīgu attiecību nostiprināšanu
ar Dievu man prasa neatlaidību un nodošanos.
Un šeit man palīdz Svētā Rožukroņa lūgšanas.
Lūgšanas nav par daudz un vienmēr vajag
lūgties. Lūdzoties Rožukroni vienu stundu
nedēļā es mācos pazemīgi pildīt Jēzus pavēli
un Marijas aicinājumu. Nezūdāties nemaz,
bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā
ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.
Filip. 4;6. Lai lūgtos Rožukroni, tev ir jā -
pieņem lēmums to darīt, Svētais Gars tevi
nekad nepiespiedīs da rīt. Es lēmumu lūgties
vienu stun du rožukroni, pieņēmu daudz ne-
domājot, uzklausīju ticīga cilvēka liecību un
teicu jā. 2000. gada 8.janvārī pierakstījos
TNR lūdzos svētdienās no 22 līdz23, bet no
2005. Gada lūdzos kopā ar vīru piektdienās
no 4 līdz 5 no rīta. Es šo lūgšanas stundu,
svēto stundu, piepildu ar rožukroņa trim da -
ļām, lūdzos par ģimenēm, par prieste riem un
grēcinieku atgriešanos. 2009.gada decembrī
Dievs mani aicināja uzrunāt draudzes ticī gos
par tautas nemitīgo rožukroni, atsaucās seši
cilvēki. 

Turpināju lūg ties šajā nodomā un 2010.
gada 9. janvārī, pateicoties Dieva žēlastībai,
priesteris Ivars Babris deva svētību TNR
brālībai mūsu draudzē un Baltinavas baznīcā
plkst. 18:00 svinējām Svēto Misi. Šo datumu
uzskatu par TNR DZIMŠANAS dienu. Šobrīd
TNR brālībā lūdzās 18 ticīgie. Lai TNR brā -
lībā piedalītos ikviens ticīgais katolis un lai
ticīgais atsauktos šim Dieva aicinājumam, ti-
cīgajiem, kuri ir pierakstījušies TNR, ir jā ru -
nā, jāliecina par Dieva brīnišķīgajiem darbiem.
Mana liecība: daudzus gadus es slimoju ar
kāju nagu sēnīti, ārstēšana ar zālēm man ne-
palīdzēja, saslima arī rokām nagi, ļoti stipras
zāles palīdzēja tikai roku pirkstiem, bet kā -
jām nē, toreiz es nebiju kristīta,  dzīvoju pa-
saulīgi. Lūgties nemācēju, neko par Dievu
nebiju dzirdējusi, bet kad pieņēmu Jēzu par
savu vienīgo Glābēju, sāku pildīt Dieva gri -
bu, lūgties, gavēt un da rīt žēlsirdības darbus,
devos svētceļojumos un lūdzos Rožukroni,
tad  2011.gadā pēc svētceļojuma manas kājas
nagi kļuva veseli, sēnītes vairs nav. Rožukroņa
lūgšana man ir ļoti mīļa un savu svēto stundu
ļoti gaidu. Rožukroni lūdzos katru dienu un
cenšos lūg ties visas daļas,» pieredzē dalās
Anita Skangale.

Viņa piebilst, ka TNR lūdzas daudzi ga -
rīgie tēvi, priesteri un klostermāsas. Viļakas
Romas ka toļu draudzes prāvests Staņislavs
Kovaļskis savā personīgajā blogā, 2015. ga -
da 5. oktobrī rakstīja: «Va kar Sv. Mises bei -
gās, sludinā jumos, bija aicinājums pieteikties
uz nemitīgo Rožukroni, un es pie teicos, tāpēc

šodien diena sākās neparasti, jo jau plkst.
00:00 lū dzos. Tieši šo stundu pieņēmu kā
mazo daļiņu nemitīgajā Rožukro nī. Nezināju,
ka būs diezgan grū ti. Pēc sestdienas un svēt-
dienas, divām intensīvām dienām, šī stunda,
man bija kā labā un pacietīga pazemības sko-
lotāja. Aici nu, katru dežurēt, vienu stundu
nedēļā savā istabā un mēģināt lūgties tādā
neparastā laikā. Trau cēt tas dzīvē netraucēs,
bet iemā cīt iemācīs daudz.» 

«Par Rožukroņa lūgšanu un tās nozīmi
varētu runāt daudz, bet gribētos uzsvērt to, ka
šī lūgšana ir vienkārša, ļoti pieejama, to var
lūgt gan baznīcā, gan ejot ceļā vai arī braucot
ar mašīnu, esot mežā vai arī pilsētas burzmā,
to var lūgt gan skaļi, gan klusām, gan arī vi -
sās dzīves situācijās un katrā vecuma grupā.
Patiešām apbrīnojami skaista un universāla
lūgšana! Nav jāaizmirst, ka tā ir arī mūsu
tautai piemītošās tradicionālās dievbijības
veids, tātad veido tautas identitāti īpaši mums
kā Māras zemei. Tātad mēs nevaram nemīlēt
rožukroni, ja gri bam būt savas tautas, savas
zemes bērni. Lūgšanas spēks pieaug arī tad,
ja izmantojam iespēju lūgties Rožukroni ko -
pā ar draudzi pirms svētdienas Svētās Mises
un arī Rožukroņa pulciņos. 

Šie pulciņi ir vieta, kur pamudinām viens
ot ru nepagurt lūgšanā un izturēt labajā, tādēļ
ir labi, ka tajos iesaistās arvien jauni
dalībnieki, tas arī var būt mūsu kalpojums
draudzei – lūgšanas kalpojums,» teica
Baltinavas un Šķilbēnu draudžu prāvests Sta-
ņislavs Prikulis. 

Rožukroņa struktūra: 
1. Krusta zīme 2. Tēvs Mūsu 3. trīs

Esi sveicināta Marija 4. Gods lai ir
Tēvam 5. pieci noslēpumi – katrā no
tiem: vienu reizi Tēvs Mūsu, desmit
reizes Esi sveicināta Marija un vienu
reizi Gods lai ir Tēvam. Marija, bez
grēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas stei-
dzamies pie Tevis. Privāti lūdzoties var
pievienot: Ak, mans Jēzu piedod mums
mūsu grēkus, pasargi mūs no elles uguns,
ved visas dvēseles debesīs; sevišķi tās,
kurām visvairāk ir vajadzīga Tava žēlsir-
dība.

«Esi sveicināta, Marija, žēlastības
pilnā, Kungs ir ar tevi; Tu esi svētīta
starp sievietēm un svētīts ir Tavas miesas
auglis Jē zus. Svētā Marija, Dieva māte,
lūdz par mums grēciniekiem, tagad un
mūsu nāves stundā.»

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Zeltkalne

Aicinājums lūgties RožukroniVisi tiek aicināti 
uz III Alfa kursu
Viļakas novadā
Ikvienam cilvēkam ir daudz

jautājumu – par dzīves jēgu,
savu eksistenci, dieva esamību,
par laimes priekšnosacīju-
miem, darbu, mācībām, at-
pūtu, ģimeni, par nākotni.
Alfa kurss ir vieta, kur varētu
meklēt atbildes. Nu jau daudzi
Viļakas katoļu draudzes cil-
vēki un 5 cilvēki no Balviem
Alfa kursā, iepazinušies ar
kristīgās ticības pamatiem un
atraduši atbildes uz sev bū-
tiskiem jautājumiem, kā arī
izveidojuši attiecības ar jau-
niem draugiem un dievu. 

Kas ir Alfa?
Tā ir iespēja iepazīt un iz-

zināt kristīgo ticību. Tā ir
vieta, kur cilvēki var atnākt un
uzdot jautājumus, iedziļināties,
kopīgi ar citiem meklēt atbildes.
Viss notiek ļoti vienkārši –
brīvā, draudzīgā un jautrā at-
mosfērā. 

Kas tajā notiek?
Katras nodarbības sākumā

ir tējas galds, tad seko lekcija
un pēc tās mēs dalāmies ma -
zajās grupās, lai veltītu laiku
nelielām pārrunām. Vakara tik-
šanās ilgst apmēram 2 ar pusi
stundas. Kurss ilgst 11 nedēļas.
Alfa kurss sastāv no lekciju
sērijas, kas apskata tādas tēmas
kā «Kas ir Jēzus?», «Kā iegūt
ticību?», «Kāpēc un kā man
lūgt?», «Kā un kāpēc lasīt Bī-
beli?», «Kā Dievs mūs vada?»,
«Kā pretoties ļaunumam?»,
«Vai Dievs dziedina šodien?»,
«Vai vajadzīga Baznīca?» u.c.
Lekcijas vadīs un pieredzē da-
līsies katoļu priesteri Staņislavs
Prikulis, Mārtiņš Klušs, Fēlikss
Šnevels, Staņislavs Kovaļskis
un citi kristieši.

Alfa ir domāta visiem.
īpaši tiem, kuri:

• vēlas iepazīt kristietību,
• vienkārši meklē dzīves jēgu,
• grib kaut ko mainīt savā

dzīvē,
• vēlas sagatavoties Kristī-

bām, Dievgaldam, Grēksūdzei,
• arī tiem, kas vēlas kristīt

savus bērnus.

Cik tas maksā?
Dalības maksas Alfa kursā

nav, bet kursa gaitā dalībnie -
kiem ir iespēja ziedot ceļa iz-
devumiem lektoriem. 

Kur un kad notiks Alfa?
Viļakas katoļu draudze

aicina pieaugušos uz Alfa kursu
tūrisma un iniciatīvu centrā
ceturtdienās 18.30, sākot no
5.novembra. Vēlams iepriekš
pieteikties – 29207926 (Inita
Raginska)

31. oktobrī  plkst. 11.00
aicinām uz Alfas  prezentācijas
pasākumu – Viļakas tūrisma un
iniciatīvu centrā (bijušajā klos-
tera ēkā). Pasākuma gaitā –
tēja, uzkodas, muzikāls pār-
steigums, pr. Staņislava Prikuļa
uzruna «Vai kristietība ir gar-
laicīga, nepatiesa un bezjēdzī-
ga?», iepriekšējās Alfas dalīb-
nieku liecības. 

Inita Raginska – 
draudzes vecākā 
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BAz NīCAS dRAu dŽu zI ņAS

jau pagājis kāds laiciņš,
kad latvijas kristīgajās jauniešu
dienās Aizkrauklē no 18. līdz
20. septembrim, piedalījāmies arī
mēs – Šķilbēnu un Baltinavas
Romas katoļu draudzes bērni
un jaunieši.  

Piepildītās dienas mūs tā sa-
viļņoja, ka ik brīvu brīdi aizdo-
mājāmies par piedzīvoto Aiz-
krauklē. Paldies Dievam, ka deva
motivāciju Latvijā šādas dienas
rīkot! Paldies pāvestam Francis-
kam, kurš aicina katoļu draudzes
gatavoties Pasaules Jauniešu die-
nām, kuras notiks Krakovā, Polijā,
no 2016. gada 25. – 31. jūlijām, kad
vairāki miljoni jauniešu no visiem
pasaules kontinentiem tiksies ko-
pīgos ticības svētkos, kā arī kopā
ar pāvestu Francisku vienosies ko -
pīgā lūgšanā. Paldies mūsu drau-
dzes prāvestam Staņislavam Pri-
kulim, kurš pieteica mūsu draudzes
dalību šajā pasākumā un aicināja
jauniešus izmantot iespēju, lai pie -
dalītos  pasākumā, tiktos un iepa -
zītos ar jauniešiem no citām drau -
dzēm, lai kopā slavētu un pateiktos
Dievam.

Aizkrauklē tikās vairāki simti
jauniešu. No Šķilbēnu un Balti-
navas draudzēm piedalījās 30 da-
lībnieki. Visiem dalībniekiem bija
iespēja piedalīties dažādās lekcijās
un darba grupās, kuras vadīja ne
tikai brīvprātīgie no Latvijas, bet
arī no citām valstīm, piemēram,
Andy Chambers no Somijas, Be -
nas Ulevičius no Lietuvas. Bija
iespēja slavēt Dievu kopā ar Lat-
vijas mūziķiem. Visi dalībnieki

mācījās jauniešu dienu deju, kura
tika filmēta un ievietota adresē
www.youtube.com. Sestdien bija
grandioza iespēja gandrīz par brī -
vu apmeklēt koncertus, jo dalības
maksā bija iekļauti arī koncerti,
tiem, kuri laicīgi reģistrējās
Jauniešu dienām maksāja dalības
maksu Eur 15,00, vēlāk Eur 20,00
vai Eur 25,00.  Pirmais koncerts
bija Latvijas mūziķu grupas «Da-
basu Durovys» koncerts, otrais
bija Rīgas Gospeļkora koncerts,
trešais bija Maikla Patrika Kellija
koncerts, par ko bija sajūsmināta
visa zāle. Kopā ar M.P. Kelliju
bija iespēja piedalīties Adorācijā.
Gan mani, gan lielāko daļu da-
lībnieku visvairāk uzrunāja Benas
Ulevičius lekcija «Sirdsplāns: at -
rast sevi pasaulē», jo viņš lekciju
vadīja tik interesanti, ka negribējās
pat novērsties. Vēl visus ļoti uz-
runāja visi koncerti.

Šķilbēnu Romas katoļu baz-
nīcas jauniešu kora vadītāja Karīna
Romanova secina, ka viss esot bi -
jis ļoti labi, tikai esot bijis ļoti sa-
springts grafiks un bija nepiecie-
šams laiks, lai aizietu no vienas
norises vietas uz otru. «Man pa -
tika slavēšana. Bērniem ļoti patika
vingrošana rīta rosmē. Man arī
patika koncerti. Ļoti aizkustināja
pirmais vakars baznīcā, kad visi
sēdēja uz paklājiņiem, tik skaisti
bija noformēta telpa ar svecītēm,
no krāsainām burciņām bija vei-
dotas sirsniņas. Ļoti patika, ka
bija liela izvēle dažādām nodar-
bībām, kurās varēja piedalīties.
Redzējām arī futbola spēli, kur

priesteri spēlēja pret semināristiem
un jauniešiem. Līdzi jutām priesteru
komandai, kurā spēlēja mūsu prā -
vests Staņislavs Prikulis. Pēdējā
dienā tikām sadalīti grupiņās, ku -
ras vadīja kristīgās māsas, priesteri
un jaunieši. Grupiņās izrunājām,
kas patika un kas nepatika Jauniešu
dienās. Mūsu grupiņu vadīja kris-
tīgie skauti Harijs Ločmelis un
Raivis Supe un kristīgo gaidu va-
dītāja Latgalē Anna Marija Prikule.
Bija interesenti uzzināt vairāk par
skautu un gaidu organizācijām.
Visvairāk mani uzrunāja Sv.Mises,
jo tās saviļņojošās sajūtas ir grūti
aprakstīt. Noslēguma Sv. Misē
piedalījās arhibīskaps Zbigņevs
Stankevičs, bīskapi, daudzi priesteri
un jaunieši. Baznīcā bija tik mie -
rīgi un sirsnīgi. Tika dziedātās tik
skaistas dziesmas! Pārsteidza arī
skaistais un unikāli ierīkotais Aiz -
kraukles Romas katoļu baznīcas
dārzs. Nedaudz traucēja, ka bija
daži vieslektori, tāpēc nodrošināja
tulkojumu, un informāciju saņē-
mām tā kā pastarpināti,» atmiņās
par piedzīvoto Aizkrauklē dalījās
K.Romanova.

«Man patika Jauniešu dienas.
Visvairāk uzrunāja Adorācija pēc
Maikla Patrika Kellija koncerta.
Vēl ļoti patika dejot darba grupā
pie māsas Diānas. Esmu ļoti ap-
mierināta, ka piedalījos pasākumā.
Arī nākotnē brauktu uz šādiem
pasākumiem, jo viss bija labi no-
organizēts, labi pabaroja un varēja
izgulēties,» iespaidus pastāstīja
jauniete Gunita Circene.

Ļoti daudz varēja dzirdēt la -
bās atsauksmes par Aizkraukles
pilsētu un īpaši par Romas katoļu
baznīcu, kas ir veidota modernajā
stilā. Vairāki jauniešu jau kaļ plā -
nus, ar ko doties uz Jauniešu die-
nām Krakovā, jo tur solās būt in-
teresanti, tāpat kā Aizkrauklē.

Teksts: Šķilbēnu Romas katoļu
draudzes jauniete un pasākuma
dalībniece Sabīne Koniševa un
viedokļus uzklausīja Vineta Zelt-
kalne

Foto: personīgais arhīvs

latvijas jauniešu dienas Aizkrauklē l Svecīšu vakari 

Viļakas jēzus Sirds Romas katoļu draudzes kapsētās 
24. oktobrī plkst. 16.00 Viļakas Mateuša kapos.

Baltinavas un Šķilbēnu draudžu kapsētās
24. oktobrī plkst. 14.00 Merkuzīnes kapos (Ba).
31. oktobrī plkst. 14.00 Slobodas kapos (Ba); plkst. 16.00 Du -

kuļevas kapos (Ba).
7. novembrī plkst. 14.00 Bēliņu kapos (Ba);  plkst. 16.00 Plos -

kīnes kapos (Šķ).

Vatikānā turpinās Bīskapu sinode par ģimenes misiju Baznīcā
un mūsdienu sabiedrībā. tajā piedalās arī Rīgas arhibīskaps
metropolīts zbigņevs Stankevičs.

Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka Evaņģēlija sludināšana saistās ar iz-
teiksmes veida atjaunošanu. «Šodien nevaram runāt ar neticīgajiem,
lietojot sarežģītus teoloģiski filozofiskos terminus,» sacīja arhibīskaps.
Viņš skaidroja, ka sinodes tēvu debatēm ir divi atslēgas vārdi:
žēlsirdība un patiesība. «Zināms, ka Baznīcai ir jābūt žēlsirdīgai pret
grēciniekiem, bet, lai tāda būtu, grēciniekam ir jāatzīst savs grēks.
Mēs nevaram atkāpties no patiesības. Tāpēc meklējam veidus, kā
vienot žēlsirdību un patiesību,» skaidroja Stankevičs.

Rīgas arhibīskaps pauda atzinību par Vācijas pilsētā Augsburgā
2007. gadā izveidoto lūgšanas namu Gebetshause Augsburg, kur cil -
vēki lūdzas 24 stundas diennaktī. «Esmu pārsteigts, ka tomēr arī tik
sekularizētā valstī ir iespējams atmodināt cilvēkos alkas pēc Dieva
un svētuma apziņas. Katru gadu šajā lūgšanu vietā ierodas daudzi
ticīgie. Viņu skaits jau sasniedzis vairākus tūkstošus,» viņš piebilda.

Baznīcas gani ir aicināti vest cilvēkus pie Dieva. Arī mūsdienās,
tāpat kā agrāk, cilvēks ilgojas pēc Dieva, patiesības un droša ceļa pa
kuru iet. Baznīcas Latvijā vadītājs uzsvēra, ka katra ticīgā sirds -
apziņai ir primārā nozīme attiecībās ar Dievu, bet tai ir jābūt labi
izveidotai. Tā nebalstās uz paša veidotiem principiem, bet uz patiesību.

Sirdsapziņa ir evaņģēliskās misijas un pastorālās aprūpes vieta.
Garīdznieku uzdevums ir sludināt patiesību un palīdzēt cilvēkam,
kurš savā subjektīvajā sirdsapziņā var justies attaisnots, atklāt objek -
tīvo patiesību un Baznīcas mācību. Mēs nevaram noklusēt, kad cil -
vēks pēc šķiršanās dzīvo jaunās attiecībās vai ir aktīvs homoseksuālists,
caur attaisnojumu, kas izriet no subjektīvās sirdsapziņas, saka, ka
neredz nekādus šķēršļus, lai saņemtu svēto Komūniju. Šādām per -
sonām ir jāsaka patiesība, tās nepazemojot un neatgrūžot.

Kustība «Laulāto Tikšanās» un arhibīskapa pieminētais lūgšanu
nams liecina, ka šodien situācija nav bezcerīga, ka «Dievs ir lielāks
pār mūsu problēmām.» «Ja sekularizēto sabiedrību uzrunā saprotamā
valodā, tad tā labprāt klausās,» piebilda Rīgas arhibīskaps metropolīts
Zbigņevs Stankevičs.

Informācija no www.katedrale.lv

Visi sakām  – paldies!

Viļakas novada un Žīguru pagasta vadībai un visiem
tiešajiem darba darītājiem  par katlešu kapsētas sakopšanu.

Paldies par svētbrīža organizēšanu!
Ilga Vorslova Augšlīgatnē (sestā no kreisās puses)

dievs ir lielāks 
pār mūsu problēmām!
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dzestrajā 9. oktobra rītā vi -
si «lācīša» iemītnieki pulcējās
iestādes pagalmā uz gadskārtējo
rudens sporta dienu.

Vispirms mūzikas skolotāja
Daiga visus aicināja pirms spor-
tošanas pavingrot. Tā kā mūsu
iestādei blakus ir mežs, visi vin-
grojumi bija noskatīti no zvēriem
un putniem – tika atdarināta lielu
un mazu putnu lidošana, zaķu lē-
cieni, lāča lēnie soļi pirms došanās
ziemas miegā, vāveres veiklais
skrējiens un lapsas uzmanīgā la-
vīšanās pēc medījuma. Kārtīgi
iesildījušies, abu grupu bērni de -
vās uz saviem laukumiem, lai
sāktu sportot.

«Lācēnu» grupu skolotāja
Kristīne aicināja skriet aliņās, kā
to dara pelītes, kad bēg no kaķa,
palīdzēt ezītim salasīt zālē sabiru -
šos ābolus, atdarināt rudens vēja
skrējienu un priecāties par skais-
tajām krāšņo lapu kaudzēm.

«Rūķīšu» grupa skolotājas
Elitas vadībā tika sadalīta divās
komandās un sacentās vairākās
stafetēs: skriešanā un lēkšanā pār
un ap rudens lapu kaudzēm, me-
tamkauliņu atrašanā un griešanā,
skriešanā pa sēņu labirintu, kā
arī kastaņu vākšanā. Bet vislielāko
prieku sporta dienas noslēgumā

«Rūķīšiem» sagādāja pašu radī -
tais krāsaino rudens lapu virpulis.

Pēc aktīvās sportošanas visi
tika apbalvoti ar medaļām un
mielojās ar Tamāras un Ludmillas
izcepto ābolu pīrāgu un veselības
tēju.

Mūzikas skolotāja 
Daiga Elksnīte

SPoR tA Ak tI VI tā teS No VA dā/ VeSelīBA

Vieglatlēti sezonu noslēdz Žīguros
īsti vasarīgos laika apstākļos Žīguru skolas stadionā risinājās

novada skolēnu sporta spēļu sacensības vieglatlētikā. Sacensību
rīkotāji bija dalībniekiem sagādājuši rekordaugstu gaisa
temperatūru, kas gan neveicināja sportisko rekordu sasniegšanu.
Paldies pagasta pārvaldniekam o.keskam, kas rīta agrumā ar
vīru brigādi rekordlaikā atbrīvoja skrejceļus no rudenīgajām la -
pām. Viņu piemēram sekoja arī tiesnešu brigādes, tādēļ varējām
laicīgi sezonas lielāko skriešanas, lēkšanas, mešanas pasākumu
pabeigt.

Sacensībās piedalījās novada visu skolu komandas  8 grupās un
tika veikti 423 starti. Ārpus konkurences bija visjaunākās grupas 38
cen soņi, kas katrs startēja 4 disciplīnās un vēl saņēma vērtējumu ko -
pumā. Te labākie rezultāti Viļakas zēnu un Žīguru meiteņu komandām.
Individuāli par sacensību rekordisti jāatzīst Loreta Volkova no Žī -
guriem: pārliecinoša uzvara kopvērtējumā  tāllēkšanā un 300 metru
skrējienā. Ar viņu sīvi spēkojās  A. Grantiņa/ Rekava/, kurai uzvaras
60 metros un bumbiņas mešanā . Arī zēniem izdalījās līderi: K.Tim-
mermanis- uzvara kopvērtējumā un 500metru skrējienā,  S.Kokorevičam
uzvaras 60 metros un bumbiņas  mešanā / abi pārstāv Viļaku/.

Tālākajās grupās  vairs tik  viegli negāja, jo tikai daži dalībnieki
spēja izcīnīt divas individuālās uzvaras. Jaunākajā grupā vienīgā  to
paveica A.Prancāne no Vidučiem 60 un 200 metru skrējienos. Skolu
komandām abas pirmās vietas Rekavai.

Vidējā grupā tāllēkšanā un šķēpa mešanā dubultuzvara  L.Makarovai
no Žīguriem. Komandām joprojām dominē Rekavas skola.

Vecākajā grupā meitenēm triumfē Rekava, bet zēniem Viļakas
Valsts ģimnāzija. 

S. Koniševa  no Rekavas  pirmā tāllēkšanā un 60 metros, uz ko 
D. Paramonovs no konkurentu nometnes atbildēja ar uzvarām šķēpa
mešanā un tāllēkšanā.

Nopelnītās balvas sasniegs varoņus viņu skolās, bet stadionā
aizmirstās drēbes pacentīsimies nodot likumīgajiem īpašniekiem.

Sacensību rīkotāju vārdā: Žīguru skolas sporta skolotājs 
I. Šnepers.

Šī gada 26. septembrī notika Viļakas novada čempionāts
makšķe rēšanā. Arī šogad sacensības notika uz Rēzeknes upes, jo
šī vieta, vienādo apstākļu dēļ, ir piemērota visiem dalībniekiem.

Šoreiz sacensībās piedalījās tikai septiņi dalībnieki. Interesanti
gan sanāk, starp mums ir tik daudz makšķernieku, bet uz sacensībām
nebrauc un nepiedalās. 

Šogad uzvarētāja noteikšanai bija nepieciešami elektriskie svari,
jo starpība bija tikai 200 grami. Veiksmīgākais šogad izrādījās
Renārs Rudzišs, otrajā vietā atstājot Mārtiņu Pužuli. Šogad sacensībās
būtiska bija meistarība, to apliecināja Renārs ar Mārtiņu.

Paldies par atsaucību visiem sacensību dalībniekiem! Vēlu vi -
siem bagātīgus lomus ikdienā.

P. Vancāns

Makšķerēšanas rezultāti:

Sacensības makšķerēšanā

Rudens sporta diena Žīguru PII «lācītis»

B. Bondara piemiņas balvas izcīņas ložu šaušanā
2015.gada 30.–31. oktobrī  Viļakā, Viļakas pamatskolas 2. kategorijas šautuvē Pils ielā 11a

notiks B. Bondara piemiņas balvas izcīņas ložu šaušanā.
Sacensības organizē Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola sadarbībā ar novada domi,

Viļakas Valsts ģimnāziju, Viļakas pamatskolu, citām sadarbības organizācijām un privātpersonām.
Sacensību galvenais tiesnesis: 3.kategorijas tiesnesis lietišķajā šaušanā – Ēvalds Vancāns.

Ieroču piešaušana un treniņi  30. okobrī no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.30 un 31. oktobrī no 8.30 līdz 9.30.
Sacensību sākums 30.oktobrī plkst.18.00, 31.oktobrī plkst.10.00.
Sacensībās var piedalīties Viļakas novada un citi ložu šaušanas sporta interesenti, kas nav jaunāki

par 12 gadiem (mazkalibra ieroči).
Ar sacensību nolikumu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv

Imunitātes
stiprināšana

drēgnajā, lietainajā rudenī
ir tik viegli saslimt. Mums jās-
tiprina imunitāte, vislabākais
veids ir dabīgie produkti. Šeit
ir apraksts par dažiem, kurus
būtu ietecams lietot uzturā un
palīdz stiprināt imunitāti.

Organisma imunitātes stipri-
nāšana ir ikdienas darbs.

Viens no būtiskākajiem orgā-
niem cilvēka normālai funkcio-
nēšanai ir zarnas, kas nopietni
piedalās imūnās sistēmas darbībā.
Tiklīdz zarnu traktā rodas aizķer-
šanās, to sajūt viss mūsu organisms.
Kuņģis barību pārstrādā vienvei-
dīgā putriņā, kura vispirms nonāk
tievajās zarnās. Tieši te no tās or-
ganisms iegūst 90 % visu barības
vielu. Zarnās rodamas šūnas,
kuras spēj radīt imunoloģiski ak-
tīvas vielas – tādas, kas atpazīst
un mērķtiecīgi iznīcina bīstamus
vīrusus un mikrobus. Tātad zarnu
darbība ir vistiešākajā veidā at-
karīga no pārtikas uzņemšanas.
Ne velti ārsti un uzturzinātnieki
visu laiku skandina vārdu savie-
nojums – veselīgs uzturs. Ir pētī-
jumi, kas atklāj, ka pat vienas ba-
rības vielas trūkums var pazemināt
imunitāti!

Lai izsargātos no saaukstēšanās
slimībām un stiprinātu organisma
imūnsistēmu, vissvarīgāk ir uzņemt
C vitamīnu (tas veicina interferona
izstrādi organismā, kas darbojas
vīrusiznīcinoši, C vitamīns piedalās
vielmaiņas procesos, nervu sistē -
mas darbībā, nostiprina organisma
aizsargspējas), E vitamīnu un A
vitamīnu (piedalās organisma aiz-
sargsistēmas nostiprināšanā), cinku
un selēnu, produktus, kuros ir fi-
toncīdi. Fitoncīdi ir «viskareivī-

gākie» no uzturvielām, jo izteikti
nonāvē mikroorganismus. Fiton-
cīdiem bagātākie ir sīpoli, ķiploki,
lociņi, rutki, kāļi un selerijas. Bet,
ja nav spēka, laika, zināšanu, lai
atcerētos, kuri vitamīni kuros
produktos ir, vismaz pirms gripas
un vīrusu periodā jāatceras vairāki
produkti, kas obligāti jāiekļauj
ēdienkartē, lai stiprinātu imunitāti
(kā arī tad, kad slimība jau uz-
brukusi, un atveseļošanās laikā).
Piedāvājam tautas un zinātniski
pārbaudītus pašmāju un citzemju
pārtikas produktus:

Ķiploki
Ķiploku iedarbība ir ļoti daudz-

pusīga. Lai arī vitamīnu ķiplokos
nav daudz, tie satur daudz mik-
roelementu – kāliju, fosforu, kal -
ciju, sēru un jodu, kā arī spēcīgas
ēteriskās eļļas, kas labvēlīgi iedar -
bojas uz elpošanas ceļiem, at tīra
bronhus, rosina ēstgribu un uzlabo
vielmaiņu. Pateicoties fitoncīdu
klātbūtnei, ķiplokiem piemīt arī
antibakteriālas īpašības – tie no nā -
vē dažādus vīrusus. Tā kā fitoncīdi
ir gaistoši, var vien kārši saspaidīt
ķiploka daiviņu, ielikt mazā glāzī -
tē un paelpot; kopā ar gaisu fiton -
cīdi nonāks degunā un veiks dezin -
fekciju, bet labāk tos tomēr ir ēst.

Ķiploki satur spēcīgas darbības
sēru saturošus savienojumus. Šīs
vielas nodrošina ne tikai ķiplokam
raksturīgo smaržu, bet arī tā ie-
darbību uz organismu. Ķiplokos
esošais sēru saturošais savienojums
allicīns spēj nogalināt ne tikai
vienkāršākos vīrusus, kas izraisa
saaukstēšanās slimības, bet arī tu -
ber kulozi un botulismu izraisošos
mikroorganismus. Ir veikti pētījumi,
kas pierāda, ka ķiplokos esošās
aktīvās vielas darbojas pat pret tā -
diem mikroorganismiem, kas ir
kļuvuši nejutīgi pret dažādām zā -
ļu vielām.

Turklāt ķiploks ir lielisks man -

gāna, B6 un C vitamīna un selē -
na avots. Ķiplokos esošās vielas
ievērojami paaugstina organismā
pretestības spējas, neitralizē bak-
tērijas, stiprina organisma imunitāti.
Ķiplokiem ir dabisks antibiotisks
efekts. Tie ir ļoti iedarbīgi, pat
šķīdums 1:125000 saglabā dezin -
ficējošas īpašības. Pateicoties sil-
došajai iedarbībai, ķiploki palīdz
ziemā un lietus periodos. Var
lietot sausa klepus un aizsērējumu
gadījumos. Ļoti efektīvi sinusālo
galvassāpju gadījumos.

Bišu produkti – medus, bišu
māšu peru pieniņš, ziedputekšņi,
bišu maize utt.

Medus ir zāles pret daudzām
kaitēm. Medus ārstē saaukstēšanos,
klepu un aizsērējumus. Sevišķi
vērtīgs ir mūsu pašu medus. Tas
ir koncentrēts un bioloģiski aktīvs,
jo sezona ir neilgu laiku un augiem
ziedputekšņi ir daudz koncentrē -
tāki nekā vietās, kur ziedēšanas
sezona ir visu laiku.

Tas ir līdzeklis, lai ātrāk at-
jaunotu spēkus, uzturētu veselību
un pasargātos no iespējamām sa-
slimšanām. Medus pozitīvās īpa-
šības iespējams slēpjas faktā, ka
medus ir ļoti pietuvināts, gandrīz
vai atbilstošs mūsu asins sastāvam.
Tas rada ķermenī siltumu un kal po
kā nesējs augu ārstējošo īpašību
nogādāšanai uz ķermeņa audiem,
tādēļ to izmanto kā starpnieku dau -
dziem līdzekļiem.

Svarīgi medu nepārkarsēt. 70
grādu temperatūrā no medus paliek
pāri tikai saldvielas, jo visi bio-
loģiski aktīvie fermenti iet bojā
un pazūd līdz ar tējas garaiņiem.
Medus karsēšanai 42 grādi ir pē -
dējā robeža, tāpēc verdošai tējai
vai pienam nevajadzētu likt medu
klāt, bet gan drusku paciesties un
ļaut tiem mazliet atdzist.
(Turpinājums nakamajā numurā)
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VIļAkAS PIlSētAI – 70

Muzikāls jubilejas forums «Mana pilsēta Viļaka»
Sestdiena, 10. oktobris, Viļakā tika aizvadīta svēt -

ku noskaņā. Viļaku kā padomju laiku pilsē tu, kurā
atkal ir komjaunatnes iela, varēja atcerē ties rīta pu -
sē, bet vēlāk – apskatīt izstādi muzejā. 

Svētku noslēguma pasākumā – muzikālajā Foru mā,
kas notika kultūras namā plkst. 18.00 vakarā, vi sus sagai -
dīja pilsētas simbols – no dabas materiāliem darināts
liels, bet draudzīgs EZIS. Blakus tam – ābolu grozs, jo
«krītošs ābols ir kā rudens pulkstenis – tas saskaita va -
saras auglīgās dienas, saglabādams sevī siltumu, dāsnumu
un prieku». Āboli, piepildīti ar veiksmes un laimes vēlē-
jumiem, visa pasākuma laikā Ezim arī tika dāvināti. 

Pirmais ābols tam tika no Viļakas novada do mes
priekš sēdētāja vietnieka Leonīda Cvetkova. Viņš atklāja
forumu, kā arī nodeva muzeja glabāšanā nu jau vēsturisku
plāksni ar uzrakstu «Viļakas pilsētas dome».

Viļakas pilsētai šobrīd, diemžēl, savas pārvaldes nav,
tādēļ kā pirmais ziņot par pārvaldības procesiem pilsētā
tika aicināts šo funkciju izpildītājs – domes tehniskā no -
daļa un vadītājs Mārtiņs Rēdmanis. Mārtiņs atklāja, ka
viņa sagatavotais ziņojums ir 70 lappušu apjomā. Pēc
nelielas diskusijas klātesošie piekrita īsajam referāta va -
riantam dzejā, kas arī izskanēja nodaļas darbinieces Vi -
netas Kokorevičas izpildījumā:

Viļakas pilsēta šodien svin svētkus,
Ļautiņi saģērbjas greznos tērpos.
Visa dome uz svinībām taisās,
sagaidot viesus, mums atmiņas raisās.

Ikdienā strādājam darbīgi, čakli,
Apkopjam grāvjus, pat noķeram zagli.
Meklējam kodes, kas skaistumu posta,
Izbradā dobes un miskastes plosa.

Mārtiņš kā rūķītis skrien dienu katru,
Komandē strādniekus, neabižo nevienu.
Nāk cilvēki domē un sūdzības raksta,
Mēs uzklausām viņus, lai atbildes rastu.

Pa pilsētu sparīgi traktori braukā,
Tie izdangā ielas, mēs remontu taisām.
Pa projektiem kuļamies visi kā traki,
Kad naudiņa ienāk, nemaz nav tik švaki.
Ja tikai mums veiktos un atbalstu gūtu,
Tad pacelt šo pilsētu mums nav par grūtu.

Nu ko lai jums novēlam visiem šai dienā,
Lai naudiņa aumaļām ietek Jums makos,
Un atpūta Eifelī nešķiet par smagu!
Lai visiem mums darbiņa pilnas rokas,
Viss šķiras, viss veicas un veselība turas!

Tālāk, kā jau Forumā, pasākumā notika darbība no -
zaru, muzikālās, dejiskās, labu darbu, vārdu un vēlējumu
«tematiskajās darbnīcās», bija diskusijas un ekspertu
viedokļi. Svētku foruma tematika bija veltīta visiem, kas
veido šodienas Viļaku. 

Lielākajiem ražotājiem, kas atrodas pilsētā:
l SIA «Ķira», kura ir atvērusi pilsētā veikalus, atjau -

nojusi vairākas ēkas, labiekārtojusi laukumus un ieko -

pusi augļu dārzu, vadītājs Jaroslavs Koz lovs;
l SIA «Daiļrade koks» Viļakas ražotne, ko vada Juris

Ondrups, šeit ir vairākas darba vietas arī Viļakas pilsētas
iedzīvotājiem. 

Visiem uzņēmējiem, kuru sniegtos mazumtirdzniecības,
ēdināšanas u.c. pakalpojumus varam saņemt. Tie ir: 

l Veikals MAKS ar plašu preču sortimentu, īpašnieks
Ēvalds Abdulajevs;

l SIA «Pietālava» veikals, īpašnieks Laimonis Ša -
kins; 

l «Elvi» firmas veikals;
l SIA «Latkomerc», kur piedāvā arī viesnīcas

pakalpojumu, īpašniece Ilga Cvetkova; 
l kafejnīca «Krabis», īpašniece Irita Mūrniece;
l SIA «Ozolmājas» būvmateriālu veikals, īpaš nieks

Viktors Dubovs; 
l I.U. «Nebēda» apģērbu un apavu veikals, īpašniece

Larisa Kļaviņa;
l Gaļinas Pavlovas dažādu preču veikals;
l Ingas Orlovskas apģērbu, apavu un saim nie cības

preču veikals «Ābeles zieds»;
l z/s «Dienvidnieki» veikals «Pie Artūra», īpašnieks

Artūrs Kokorevičs; 
l Degvielas uzpildes stacija, īpašnieks Rai monds Sli -

šāns;
l SIA «Litiņa» grāmatnīca, īpašniece Lilita Aleksāne;
l I.U. «Stigma», kura īpašniece ir veterinārārste Sil -

vija Strupka;
l SIA «Viļakas aptieka» Abrenes ielā 3; 
l SIA «Latvijas aptieka» tirdzniecības vieta Balvu

ielā 5.
l «Latvijas pasta» Viļakas punkts, mazum tirdz -

niecības un pasta pakalpojumi, vadītāja Jeļena Ak či baša. 

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem pilsētā:
l friziere Ilga Pizika,
l friziere Sandra Šakina
l salons LA@LII, īpašnieces Lana un Līna Bo rovs -

kas.

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem:
l Uz bijušās poliklīnikas bāzes pilsētā izveidots SIA

«Viļakas veselības aprūpes centrs» kur saņe mami daudzi
pakalpojumi veselības uzlabošanai. To skaitā ir zob -
ārstniecība, par to vislielākos pal dies vārdus jāteic Valdai
un Venjaminam Buzija niem! Savās ārstu praksēs šeit
strādā arī ģimenes ārstes Ruta Muraškina un Lauma
Purviņa; 

l Jauna iestāde pilsētā, kaut atrodas 1890. gadā Ma -
rienhauzenas muižas pastāvēšanas laikā celtā ēkā, ir So -
ciālās aprūpes centrs, vadītāja Ilzse Šaicāne. 

Aprūpes centra darbinieki veltīja pilsētai šādu svei -
cienu: 

«Viļakas septiņi brīnumi: pirmais – ak mens pils dru -
pas zilā ezera acī, otrais – trīs baznīcas zaļajos pa kalnos,

trešais – ābeļdārzs muižas vecajā mūrī, ceturtais – stārķu
ligzdas pilsētas elpā, piek tais – skolas un kultūras centri,
sestais – mūsu cilvē ku radošais radošais lidojums, sep -
tītais – Viļakai 70!»

Viļakā strādājošām Valsts iestādēm:
l Valsts robežsardzes Viļakas pārvalde, priekš nieks

pulkvedis Guntars Kamenskis;
l Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Vi ļakas

iecirknis, vadītājs Guntars Korņejevs;
l Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Lat ga -

les reģiona brigādes Viļakas postenis, koman dieris,
inspek tors Elmārs Šaicāns.

Pilsētas izglītības iestādēm: 
l Pirmskolas izglītības iestāde «Namiņš, kurai 70 ga -

di būs nākamgad, vadītāja Lilita Šnepere;
l Viļakas Valsts ģimnāzija, kur pirmo gadu kā

direktore sākusi strādāt Sarmīte Šaicāne;
l Viļakas pamatskola, direktore Anželika Loč mele;
l Viļakas Mūzikas un mākslas skola, direktors Aldis

Prancāns; 
l Sporta skola, kura darbojas tikai 5 gadus, direktors

Ēvalds Vancāns. 
Paldies par priekšnesumiem Viļakas pamatskolas de-

jotājiem, ģimnāzijas dziedošajiem jauniešiem, sporta de -
ju pārim un mūzikas skolas vijolnieku ansamblim! 

Pašvaldības pārziņā esošām iestādēm:
l Viļakas kultūras nams Pils ielā 13, celts uz Marien -

hauzenas muižas saimniecības ēkas pama tiem, vadītāja
Akvilina Jevstigņejeva;

l Izceļojusies pa vairākām vietām un atradusi māj -
vietu jaunās telpās Tautas ielā 6, savus pakal pojumus
sniedz bibliotēka, vadītāja Vija Circāne. Šeit pieejams arī
bezmaksas Internetpunkts, va dītājs Vilis Bukšs;

l Viļakas novada muzejs izvietojies vēsturiskā ēkā
Balvu ielā 13, vadītāja Rita Gruševa. Šeit, sa gaidot pil sē -
tas svētkus, skatāma jauna izstāde «Viļakai –70»;

l Bijušā klostera, vēlāk – kinoteātra, ēkā, tagad Kul -
tū ras un radošo industriju centrā, strādā Tū risma infor mā -
cijas centrs, ko no šā gada oktobra vada Linda Mieriņa; 

l Jauniešu centrs darbojas ēkā Parka ielā 32, kura tiek
atjaunota, vadītāja Madara Jeromāne.

l Pilsētas apsaimniekošanas darbus veic SIA «Vi ļa -
kas namsaimnieks», vadītājs Ainārs Milaknis, šī uzņē -
muma pārziņā ir arī atjaunotā sabiedriskā pirts.

katrs no mums rada savu stāstu par Viļaku. tas
ierakstīts Pilsētas lielajā laika grāmatā, mūsu dzī ve,
vārdi, darbi un varbūt arī domas. lai lappuses ir dzī-
vesprieka, veiksmes un gai šuma pilnas! Visus pilsētas
uzņēmumus un iestā des aicinām uz sadarbību un
vēlam veiksmi arī turpmāk!

(Turpinājums 20. lpp.)
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Ie dzīVo tā ju zI NāŠA NAI!

Pieņems ārsts traumatologs ortoPēds
SIA «Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība» informē,

ka  2015. gada 6. novembrī
Balvu un Gulbenes slimnīcā pieņems 

ārsts traumatologs ortopēds Arnolds Skirmanis.
Iepriekš pierakstīšanās pa telefonu Gulbenē 64472809,

Balvos 64507001 līdz 01.11.2015.
Vizītes cena 15 euR.

3 lietas, kas obligāti jāzina 
par internetbanku viedtālrunī

Lai izmantotu internetbanku viedtālrunī, ikvienam ir obligāti
jāzina, kā to darīt pareizi. Katru reizi, pieslēdzoties internetbankai mo -
bilajā ierīcē un neievērojot e-drošību, jūs brīvprātīgi paverat iespēju
krāpniekiem iegūt jūsu datus. Pat ja uzbrucējiem uzreiz neizdodas
iztukšot jūsu bankas kontu, tas nenozīmē, ka esat pasargāts – ļoti ie-
spējams, ka tiek gaidītas vēl pāris nedrošas pieslēgšanās. Latvijas
Komercbanku asociācija aicina ievērot e-drošības noteikumus un
atgādina trīs lietas, kas obligāti jāievēro.

1. Mobilajās ierīcēs ir jālieto aplikācija, nevis interneta pār-
lūks

Aplikācija ir drošākais internetbankas lietošanas veids mobilajās
ierīcēs. Lejupielādējiet to tikai oficiālās vietnēs – Google Play vai
Apple AppStore. Papildus drošībai par aplikācijas oriģinalitāti var
pārliecināties bankas mājaslapā, tur jābūt atrodamām norādēm uz
internetbankas oficiālo lietotni. Banku aplikācijas atbilst visām
drošības prasībām un tiek regulāri atjaunotas, savukārt lietotāju
uzdevums ir akceptēt piedāvātos atjauninājumus.

2. Izvairieties no internetbankas lietošanas publiskajos bez -
vadu jeb Wi-fi tīklos

Lai cik ērti nebūtu pieslēgties bezvadu internetam publiskās vie -
tās, tomēr tas nav savienojams ar internetbankas lietošanu viedtāl ru -
nī. Lai gan internetbanku aplikācijas šifrē savu datu plūsmu, publis -
kie bezvadu tīkli ir salīdzinoši grūtāk kontrolējami, tāpēc paver
plašākas iespējas hakeru uzbrukumiem. Internetbanka jālieto, iz -
man tojot mobilos datus jeb mobilā operatora nodrošināto internetu
(3G, 4G) vai aizsargātu bezvadu tīklu.

3. Ierīcei jābūt drošībā, nemēģini apiet sistēmas
Viedtālrunis vairumā gadījumu ir vieta, kur cilvēki vienkopus

glabā ļoti daudz personiskas informācijas – kontakti, iepirkšanās
portālu pieejas, sociālo tīklu profili, fotogrāfijas, atrašanās vieta utt.
Turklāt visbiežāk ierīce ir viegli pieejama citiem cilvēkiem. Tāpēc,
pirmkārt, viedtālrunī ir jābūt uzstādītam drošības kodam. Otrkārt, ir
jāinstalē un regulāri jāatjaunina antivīrusa programma. Treškārt,
sensitīvie dati ir jākodē – gadījumā, ja ierīce tiks nozaudēta vai no -
zagta, informācija nebūs pieejama pat tad, ja tiks uzlauzts drošības
kods. Savukārt, ja uzskatāt, ka par tehnoloģijām zināt salīdzinoši
daudz, neriskējiet un nemēģiniet apiet izstrādātājus, rūtojot vai
džeilbreikojot savu ierīci – apmaiņā pret jaunām programmām īsā
laikā atdosiet savus sensitīvos datus.

Informāciju sagatavoja: Baiba Melnace
LKA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 29265135
baiba.melnace@lka.org.lv

Sākoties apkures sezonai, pie -
aug ugunsgrēku skaits. to
iemesls visbiežāk ir nepareiza
un bojātu apkures ierīču eks-
pluatācija, netīrīti dūmvadi un
pārkurinātas krāsnis. 

Netīrīts skurstenis ir uguns-
bīstams. Sadegot jebkuram cietajam
kurināmajam, uz skursteņa iekšē -
jās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju
un darvas nosēdumi, kas, savlaikus
nenotīrīti, labākajā gadījumā sa-
mazina apkures ierīces darbības
efektivitāti, bet sliktākajā gadī -
jumā var izraisīt intensīvu šo pro -
duktu degšanu. Aizdegšanās ātri
izplatās pa visu dūmeņa iekšējo
virsmu, vienlaikus ievērojami pa-
augstinot temperatūru tajā aptuveni
līdz pat 1000 C. Tas var radīt plai -
sas visa mūrētā dūmeņa korpusa
biezumā, ārējo apvalku ieskaitot,
tādejādi paverot ceļu karstajām
dūmgāzēm un liesmām uz degt-
spējīgām sienu, griestu un jumta
konstrukcijām.

Lai izvairītos no nelaimes un
varētu droši uzturēt siltumu, ku -
rinot malkas, gāzes vai cita veida
apkures ierīci, reizi trijos gados
jāapseko dūmvadu, dūmeju un
dūmkanālu tehniskais stāvoklis.
To drīkst veikt sertificēti skur-
steņslauķi. Par to jāpārliecinās, lū -
dzot darba veicējam uzrādīt aplie -
cinošos dokumentus. Bojātu skur-
steņu ekspluatācija ir bīstama!

Sodrēji no dūmeņiem, krāšņu
un pavardu dūmkanāliem jāiztīra
pirms apkures sezonas sākuma
un apkures sezonā ne retāk kā:

• divas reizes apkures sezonā
– apkures krāsnīm un virtuves pa-
vardiem;

• reizi mēnesī – ilgdedzes spe-
ciālajām krāsnīm.

Bēniņos visiem dūmeņiem un
sienām, kurās atrodas dūmkanāli,
jābūt nobalsinātām vai nokrāso -
tām ar gaišu ugunsdrošu krāsu.

Ugunsnelaimi var izraisīt ne
tikai degoša malka, bet arī kvēlo-
jošas ogles vai izdedži, tādēļ ēku
tuvumā aizliegts izbērt nenodzēstus
izdedžus un ogles. Tie jāizber at-
bilstoši iekārtotās vietās ne tuvāk
par 6 m no degtspējīgām ēkām
un būvēm.

Lietojot malkas plīti, jāatceras,
ka plītis laika gaitā nolietojas –
var izdegt cepeškrāsns metāla ap -
šuvums, plīts virsmā parādīties
spraugas, caur kurām nāk dūmgā -
zes. Lai šādas plītis padarītu ik-
dienas lietošanā drošas, tām pe-
riodiski nepieciešama atjaunošana,
rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas,
savlaikus nomainot izdegušo ce-
peškrāsni, nostiprinot durtiņas. 

Cietā kurināmā krāsns (virtuves
pavarda) kurtuves priekšā degt-
spējīgu materiālu grīda jāpārklāj
ar degtnespējīga materiāla loksni
(skārds u.c.), kuras izmēriem jā -
būt ne mazākiem par 50 cm per-
pendikulāri kurtuves ailai un 70
cm paralēli tai.

Kurināmie materiāli (ogles,
kūdra), kam piemīt pašaizdegša -
nās spēja, jāuzglabā speciāli šim
nolūkam pielāgotās telpās vai lau -
kumos (ne tuvāk par 6 m no
degtspējīgām ēku vai būvju kons-
trukcijām). 

Svarīgākais gada aukstajos
mēnešos ir ievērot elementāru
piesardzību. Ekspluatējot vietējās
apkures ierīces aizliegts:

• novietot kurināmo un citus
degtspējīgus materiālus kurtuves

atveres priekšā tuvāk par 1.2
metriem;

• atstāt bez uzraudzības degošas
apkures ierīces, ja to neatļauj
tehniskās ekspluatācijas noteiku-
mi;

• novietot uz apkures ierīcēm
degtspējīgus priekšmetus un ma-
teriālus (žāvēt drēbes, apavus
utt.);

• kurināt krāsnis un plītis ar
malku, kuras garums pārsniedz
kurtuves izmērus;

• vēdināšanas kanālus izman -
tot kā apkures krāšņu vai pavardu
dūmvadus;

• izmantot bojātas apkures ie-
kārtas un dūmvadus;

• tās pārkurināt.
• Ekspluatējot mehāniskās

ventilācijas sistēmas, uz gaisa
vadu iekšējām sienām notiek pu-
tekļu un tauku daļiņu nosēšanās.
Šo putekļu un tauku aplikumi
gaisa vadu iekšpusē traucē sistēmas
darbībai, neļaujot caurplūst ne-
pieciešamajam gaisa daudzumam.
Aizsērējušie gaisa vadi kondicio-
nēšanas un ventilācijas sistēmās
rada aizdegšanās iespēju. Putekļu
un tauku slānim aizdegoties, kopā
ar gaisa plūsmu, uguns liesmas
var ātri izplatīties. 

• Tā kā apkures sezonā vistra-
ģiskākie ugunsgrēki notiek tieši
naktī, kad cilvēki guļ un nepamana
ugunsgrēka izcelšanos, dzīvojamās
telpas ir nepieciešams aprīkot ar
dūmu detektoriem, kas ar skaņas
signāla palīdzību signalizēs par
ugunsgrēka izcelšanos, ļaujot lai -
cīgi izsaukt ugunsdzēsējus glā -
bējus. 

• Iestājoties vēsākam laikam,
aizvien vairāk ugunsgrēku notiek
arī dārza mājiņās, neapsaim nie -
ko tās mājās, šķūnīšos un garāžās.
Visizplatītākie ugunsgrēku iemesli
šādās ēkās ir neuzmanīga rīcība
ar uguni, bojātas vai nepareizi iz-
būvētas apkures sistēmas, kā arī
tīšas dedzināšanas.

• Bieži mazdārziņu apsaim-
niekotāji, mēģinot paildzināt dārz-
kopības sezonu, savās dārza mā-
jiņās, kas nereti ir paredzētas ti -
kai instrumentu glabāšanai, paši
ierīko dažādas apkures ierīces vai
arī izmanto vecus elektriskos sil-
dītājus, kuri iespējams ir bojāti, ta -
ču uzskata, ka tādai dārza mājiņai
būs pietiekami labi. Aukstajā lai -
kā arī veicot darbus garāžās vai
šķūnīšos, tiek izmantotas bojātas
vai paštaisītas sildierīces. Taču
šis bojātais elektrosildītājs vai arī,
ja tiek paštaisītas sildierīces un
lietoti nekalibrēti un paštaisīti elek-
trotīklu aizsardzības drošinātāji,
ātri vien var izraisīt ugunsgrēku.

• Pilsētu tuvumā mazdārziņu
teritorijās un neapsaimniekotās
mājās pilsētās ugunsgrēki izceļas
visai bieži un lielākoties bojāgāju -
šie šajos gadījumos ir bezpajumt-
nieki, kas cenšas patverties no
aukstuma un lieto nedrošas sil-
dierīces. Tā kā šie «nelūgtie vie -
si» visai bieži mēdz būt alkohola
reibumā, tad nereti arī aizmieg ar
kvēlojošu izsmēķi rokā vai arī no -
met to, kur pagadās. Nereti bez-
pajumtnieks, lai sasildītos šādās
ēkās uz grīdas sakur ugunskuru. 

• Apkures ierīču drošībai jā-
pievērš uzmanība arī mājlopu
īpašniekiem, kuri mājlopu apsildei
kūtī izmanto dažādas nedrošas,
varbūt pat savu laiku nokalpojušas
apkures ierīces. Šādu ierīču lieto-

šana ir ārkārtīgi bīstama, jo kūtī
atrodas viegli uzliesmojuši priekš-
meti, un, ja ugunsgrēks izceļas
naktī, to savlaicīgi ir praktiski
neiespējami pamanīt. 

ugunsgrēka autonomie
detektori

No 2008.gada 1.marta Latvijā
jaunuzbūvētās, rekonstruētās un
renovētās dzīvojamās ēkās obligāti
dzīvokļus jāaprīko ar ugunsgrēka
autonomiem detektoriem.

Ugunsgrēka autonomo detek-
toru pielietošana, kā rāda pasaules
pieredze, ir efektīvs risinājums,
lai pasargātu mājokļa iemītnieku
dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka
briesmām, tāpēc arī iepriekš
būvētās ēkās savas drošības no-
drošināšanai ir vēlams iegādāties
un uzstādīt ugunsgrēku autonomos
detektorus.

kas ir ugunsgrēka
autonomais detektors?
Ugunsgrēka autonomais de-

tektors ir neliela izmēra ierīce,
kura patstāvīgi spēj konstatēt
telpā izveidojušos ugunsgrēka
faktorus (dūmu koncentrāciju,
siltumu) un par to ar spalgu, 80
dB skaņas signālu aptuveni pus-
stundu nepārtraukti brīdināt mā -
jok ļa iemītniekus. Ugunsgrēka auto -
nomais detektors darbojas no au-
tonoma strāvas avota. Visbiežāk
tā ir 9V «kronas» tipa baterija,
kuru ievieto detektora korpusā.
Saprotams, ka ugunsdzēšamo ap-
arātu šī ierīce neaizvieto. Tās uz-
devums nav dzēst, bet gan brīdināt
par izcēlušos ugunsnelaimi. Par
tālāko rīcību, atkarībā no situācijas,
ir jāizlemj mājokļa iemītniekiem
pa šiem – apslāpēt liesmas pašu
spēkiem vai nekavējoties pamest
ugunsnelaimes skarto mājokli un
saukt palīgā ugunsdzēsējus. Ga-
dījumos, kad mājoklī neviena ne-
būs, paliek cerība, ka ugunsgrēka
autonomā detektora spalgo signā -
lu izdzirdēs kaimiņi un izsauks
ugunsdzēsējus. Jāatceras, ka uguns-
grēka autonomie detektori ir pa-
redzēti lietošanai telpās. Uzstādīti
ārā tie gaidīto efektu nedos. 

Ieteicamais variants dūmu
detektoru izvietošanai mājoklī:

• katrā mājvietā vismaz – divi;
• katrā guļamistabā un kop-

lietošanas telpā, kuras savienotas
ar guļamistabu;

• katrā stāvā un pagrabā.

dūmu detektorus nav ietei-
cams izvietot:

• slikti vēdināmās virtuvēs;
• vannas istabās;
• garāžās, kur iespējamas iz-

plūdes gāzes;
• putekļainās telpās;
• tuvu ventilācijas sistēmām;
• skapjos un plauktos;
• telpu stūros (mirušajās zonās).
lai samazinātu ugunsgrēkos

bojā gājušo un cietušo skaitu,
jaunais «ugunsdrošības notei-
kumu» projekts, kas šobrīd ir
saskaņošanas procesā, paredz,
ka no 2017.gada 1.jūlija visi
mājokļi būs jāaprīko ar dūmu
detektoriem. Ārvalstu pieredze
liecina, ka prasības par dūmu de-
tektoru uzstādīšanu mājokļos ie-
viešama, ievērojami samazina
bojā gājušo skaitu. 

Informāciju apkopoja:
VUGD Preses un sabiedrisko

attiecību nodaļa

drošības pasākumi apkures sezonā

8. uzņēmēju partneriāts Vīlandē 
eiroreģions «Pleskava – livonija» sadarbībā ar Pleskavas

apgabala tirdzniecības un rūpniecības kameru 2016. gada 28.
janvārī Vīlandē (Igaunija) organizē astoto pierobežas teritorijas
uzņēmēju tikšanos – partneriātu. 

Partneriāta formāts – individuālas sarunas starp partneriem par
sadarbības iespējām biznesa attīstībai. Plānots, ka partneriātā
piedalīsies Latvijas un Igaunijas pierobežas uzņēmēji, kā arī
Krievijas (Pleskavas apgabals) un Baltkrievijas (Dokšicu rajons)
uzņēmēji un uzņēmējdarbību veicinošās institūcijas.

Aicinām uzņēmējus un organizācijas, kas ir ieinteresētas vei -
dot sadarbību ar Baltkrievijas, Igaunijas un Krievijas uzņē mu -
miem ieplānot šo datumu un piedalīties partneriātā. Tiklīdz būs
informācija par pasākuma detalizētu programmu un dalības
maksu, izsūtīsim arī pieteikšanās anketas, kā arī visa informācija
būs pieejama Eiroreģiona «Pleskava – Livonija» mājaslapā
www.pskov-livonia.net.

Papildus informācija – 29163807 (eiroreģiona «Pleskava –
livonija» latvijas sekcijas izpilddirektors juris Annuškāns)
vai 26133029 (eiroreģiona «Pleskava – livonija» latvijas
sekcijas sekretāre Ineta Bordāne).
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Viļakas novadā uzstādīta jauna «tele2» bāzes stacija
Vadošais mobilo sakaru operators «tele2»

ir uzbūvējis jaunu Gsm bāzes staciju Viļakas
novada Vecumu pagastā. Jaunā bāzes stacija
nodrošina vēl augstvērtīgākus «tele2» mobilos
sakarus visā apdzīvotajā teritorijā. «tele2»
atgādina, ka «tele2» un sarunu kartes «Zelta Zivtiņa» klientiem ir
pieejama jaunākā HD Voice tehnoloģija, kas nodrošina izcilu skaņas
kvalitāti sarunas laikā. 

«Esam gandarīti, ka Vecumu pagastā «Tele2» mobilie sakari ir augstā
līmenī!» saka «Tele2» tehniskā direktore Līga Krūmiņa. «Neskatoties uz
to, ka «Tele2» augstas kvalitātes balss sakari ir pieejami 99% iedzīvotāju
un ātrs mobilais internets gandrīz visā valsts teritorijā, mēs turpinām būtiski
ieguldīt un plānveidīgi attīstīt tīklu, ceļot jaunas bāzes stacijas.»

«Tele2» ir Baltijā modernākais  mobilo sakaru tīkls, kas nodrošina
«Tele2» klientiem – pusei Latvijas iedzīvotāju – jaunākās paaudzes 4G un
4G+ pakalpojumus un «HD Voice» tehnoloģiju izcilai skaņas kvalitātei
sarunas laikā. «Tele2» augstas kvalitātes balss sakari ir pieejami 99%
iedzīvotāju, ātrs 3G mobilais internets – 97% iedzīvotāju, savukārt
zibenīgais «Tele2» 4G mobilais internets – jau 90% Latvijas iedzīvotāju.
«Tele2» nodrošina Latvijā plašāko 4G tīkla pārklājumu. 

Par «tele2»
«Tele2» ir mobilo sakaru līderis Latvijā ar 45% tirgus daļu. Uzbūvējot

Baltijā modernāko sakaru tīklu, «Tele2» nodrošina augstas kvalitātes balss
sakarus 99% iedzīvotāju, ātru 3G internetu 95% iedzīvotāju un zibenīgu
4G internetu 90% valsts iedzīvotāju. Kopš «Tele2» dibināšanas
kapitālieguldījumi sakaru tīkla infrastruktūrā un klientu servisā pārsnieguši
260 miljonus eiro.

«Tele2» ir daļa no «Tele2 AB» grupas, kas ir viens no straujāk
augušajiem telekomunikāciju uzņēmumiem Eiropā. «Tele2 AB» grupai ir 14
miljoni klientu deviņās valstīs. «Tele2» ir vienīgais mobilo sakaru
operators, kas darbojas vienoti visās Baltijas valstīs. 

Ie dzīVo tā ju zI NāŠA NAI!

Viens no būtiskākajiem sabiedrības pienā-
kumiem vides saudzēšanā ir izlietotā iepakojuma
nodošana otrreizējai pārstrādei, iesaistoties re -
ģio nā izveidotajā šķiroto atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmā. Nošķirojot pārstrādei derī -
gos materiālus no kopējā ikdienā radītā atkri -
tumu apjoma un nododot tos pārstrādei, tiek ie-
taupīti dabas resursi, uzlabojot apkārtējās vides
stāvokli, kurš ilgtermiņā ietekmē arī katra cilvēka
veselību.

Lai gan iedzīvotāju atkritumu šķirošanas pa -
radumi mēdz būt dažādi, šķirojot tiek novērsta ātra
sadzīves atkritumu konteinera piepildīšanās,
samazināts noglabājamo atkritumu apjoms, un ik-
vienam iedzīvotājam rodas iespēja maksāt mazāk
par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ļoti svarīgi ir arī samazināt otrreizējai pārstrādei
derīgo mate riālu konteineru piepildīšanās ātrumu.
Lai to izdarītu, un tiktu gūta mak simāla atdeve no
katra šķirotāja ieguldījuma, ir svarīgi ievērot dažas
vienkāršas norādes. 

Pirmkārt – nenodot otrreizējai pārstrādei gaisu
– pirms izmešanas PET pudeles, kastes un pārtikas
dzērienu pakas ir jāsaplacina. 

Otrkārt: šķirojot dažādus pārtikas produktu ie-
pakojumus, burkas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas

plastmasas iepakojumus – jāpārliecinās, ka tie ir
tukši un bez pārtikas un ķīmisko atkritumu piejau-
kumiem, lai sašķiroto materiālu būtu iespējams
nodot tālākai pārstrādei. 

Saplacinot iepakojumu, konteinerā iespējams
ievietot 3 līdz 4 rei zes vairāk materiāla. Ja kontei -
neros tiks ievietoti saplacināti mate riāli, būs iespēja
izvairīties arī no sašķirotā novietošanas blakus
konteineriem, kas ir aizliegts un rada nepievilcīgu
skatu konteineru laukumos.

Uzziņai: SIA ZAAO savas darbības teritorijas
28 novados nodro šina izlietotā iepakojuma nodošanu
EKO punktos, kuri sastāv no šķirošanas konteinera
pāra (viens polietilēnam, PET pudelēm, metālam,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumam, pa -
pī  ram; otrs – pudeļu un burku stiklam) un EKO
laukumos – vietās, kur var nodot padsmit materiālu
veidus.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201
Mob.tālr.:26610013
E-pasts: zane.leimane@zaao.lv
Twitter.com/zaao_lv
Draugiem.lv/zaao, www.zaao.lv

tiesībsargs aicina ikvienu latvijas iedzīvotāju
pieteikt konkursam nevalstiskās organizācijas,
kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti. kon -
kursu organizē tiesībsargs sadarbībā ar latvijas
Nacionālo bibliotēku un Invalīdu un viņu draugu
apvienību «Apeirons». Nevalstiskās organizācijas
var pieteikt ikvienā no 7 nominācijām, nosūtot
elektronisku pieteikumu uz e-pasta adresi nvo-
balva@tiesibsargs.lv līdz 30. oktobrim.

Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses pie -
mērus un sekmēt personu ar invaliditāti intereses
pārstāvošo nevalstisko organizāciju darbību. Kon-
kursam izvēlētas 7 nominācijas, kurām iespējams
pieteikt atbilstošākās nevalstiskās organizācijas
(«Skaļākā balss», «Nodarbinātības veicinātājs», «Di -
gitālās integrācijas veicinātājs», «Pakalpojumu no-
drošinātājs», «Izglītības veicinātājs», «Sociālā kam-
paņa», «Bērnu ar invaliditāti aizstāvis»). Ar deta -
lizētu nomināciju aprakstu var iepazīties konkursa
nolikumā. Konkursa nolikums, kā arī pieteikuma
veidlapa atrodama Tiesībsarga biroja mājaslapā
www.tiesibsargs.lv.

Konkursa pieteikumus vērtēs īpaša žūrijas ko -
misija. Žūrijas komisijas sastāvā būs vairākas sa -
biedrībā zināmas personas, kā arī tiesībsargs Juris
Jansons, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
Andris Vilks un Invalīdu un viņu draugu apvienības

«Apeirons» vadītājs Ivars Balodis. Konkursa noslē -
guma ceremonija un uzvarētāju apbalvošana notiks
3. decembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00, Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā.

Šī gada 3. decembrī, kas ir Starptautiskā cil -
vēku ar invaliditāti diena, tiek rīkoti trīs pasākumi,
kas veltīti, lai pievērstu sabiedrības uzmanību per -
so nu ar invaliditāti situācijas uzlabošanai un veici -
nātu šo personu iekļaušanu sabiedrībā. Tiks orga -
nizēta konference, kurā tiesībsargs prezentēs moni-
toringa ziņojumu par ANO Konvencijas par personu
ar invaliditāti tiesībām īstenošanu Latvijā, paralēli
organizējot kontaktu biržu, kurā dažādas nevalstiskās
organizācijas tiks aicinātas veidot sadarbību, kā arī
konkursa noslēguma ceremonija un uzvarētāju ap-
balvošana. Visus trīs pasākumus organizē tiesībsargs,
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un
Invalīdu un viņu draugu apvienību «Apeirons».
Visi minētie pasākumi notiks Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Papildu informācija: Laura Bagātā
Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja
Konsultante komunikācijas un starptautisko at-

tiecību jautājumos 
tālr. 67201414
e-pasts: laura.bagata@tiesibsargs.lv
mājas lapa: www.tiesibsargs.lv

tiesībsargs izsludina konkursu 
«Gada balva personu ar invaliditāti atbalstam»

SIA «VAIROGS 21»
Rīko autovadītāju kursus 

B kategorijā
apmācība notiek ar auDi –
a4  markas automašīnu,

(kā CsDD eksāmena)

n Skolēniem  atlaides;
n kursu maksa iespējama pa daļām;
n skolas eksāmens bez maksas.

uzņemšana notiek visu jūliju.
tikšanās Viļakas pamatskolā  

21. oktobrī plkst. 15.00.
Sīkāka informācija pa tālruni 22520266.

Viļakas pilsētā pie autoostas nestrādā sabiedriskā tualete.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Sabiedrisko tua leti
var izmantot Pļavu ielā 2.  

Atvērto durvju diena valsts probācijas dienes -
tā tik organizēta, lai interesenti iepazītos ar
iestādes darbību, bet šoreiz vairāk tika stāstīts
par elektronisko uzraudzību notiesātajiem.

Valsts probācijas dienests ir sodu izpildes insti -
tūcija Latvijā, kas izpilda aptuveni 70% no Latvijā
piemērotajiem kriminālsodiem, īsteno izlīgumu starp
cietušo un likumpārkāpēju.

Kā pastāstīja Valsts probācijas dienesta Balvu
teritoriālās struktūrvienības speciālisti, tad pagājušogad
dienests kopumā visā Latvijas teritorijā strādāja ar
17 557 probācijas klientiem.

Ir klienti, kuri strādā piespiedu darbu. Šis ir
viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem,
kuru persona izcieš no mācībām vai pamatdarba
brīvajā laikā savas dzīvesvietas apvidū, bez atlī -
dzības veicot sabiedriski derīgu darbu.

Bērniem audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis
ir sabiedriskā darba izpilde, tas nozīmē, ka bērns
bez atlīdzības no mācībām vai darba brīvajā laikā
veic sabiedrībai derīgu darbu. Sabiedriskā darba
izpildi piemēro bērniem no 11 līdz 18 gadiem. 

Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālās
struktūrvienības vadītājs Juris Ragovskis klātesošos
iepazīstināja ar elektroniskās uzraudzības iekārtu
notiesātajam. Elektroniskā uzraudzība nozīmē, ka
notiesātais daļu ieslodzījuma laika pavada ārpus
cietuma telpām. Ieslodzītajam ir jāraksta iesniegums
un tikai pēc atļaujas saņemšanas un situācijas iz-

vērtēšanas dzīvesvietā, saņems atļauju atrasties
ārpus cietuma. 

Darbinieki izvērtē vai klients varēs brīvi pār -
vietoties pa māju, vai tas netraucēs uztveršanas sig-
nālam. Lai staciju novietotu mājās, dienesta dar -
binieki veic izpēti, jo uztveršanas aparātam ir ne-
pieciešama elektrība. Bez elektrības bāzes stacija
var darboties 24 stundas. Ja izvērtējumā tiek seci -
nāts, ka apstākļi atbilst elektroniskās uzraudzības
nosacījumiem un tiesa klientu atbrīvo, tad klientam
tiek uzlikts speciāls raidītājs-elektroniskā aproce
pie potītes, kas uzrāda viņa atrašanās vietu. Raidī -
tājs ir pieslēgts iekārtai – bāzes stacijai, kura atro -
das pie klienta mājās. Bāzes stacijai ir uztveršanas
zona, kuras teritorijā klientam jāuzturas. Tālāk
uzstādītā aproce tiek reģistrēta monitoringa centrā,
lai vērotu vai klients nepārkāpj noteikumus. Klien -
tam viss grafiks ir saskaņots ar dienestu. No mājas
klients var iziet tikai saskaņojot ar Valsts probācijas
dienesta darbiniekiem maršrutu, norādot mērķi, lai -
ku, uz kurieni dosies.

Ja klients pārkāpj savus noteikumus, viņš no -
nāk cietuma telpās. Ne katrs notiesātais varēs pirms
laika saņemt šo ierīci un dzīvot sabiedrībā ar sting -
ru režīmu. 

Informāciju sagatavoja Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un informācijas 

nodaļas vadītāja

atvērto durvju diena Valsts probācijas dienestā

saplacini, pirms izmet!



Viïakas no vadâ

Viļa kas no va dā, iz nāk 1 rei zi mēnesī. Iz de vējs: Vi ļa kas no va da do me, Ab re nes ie la 26, Vi ļa ka, Viļa kas no vads, lV–4583. Reģ .apl.Nr. 90009115618, 
ti rāža: 3001. Bez mak sas, reģist.apl. Nr.000740208. At bil dī gā par iz de vu mu te rē zi ja Ba bā ne e-pasts do me@vi la ka.lv, tālr. 64507224, 26540024. 

Ie spiests: SI A «lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

Lai klientim byutu ārtuok pīejami bankomati,
banka Citadele uzstuodejuse jaunu bankomatu
Viļakā, veikalā «maks», Bolvu īlā 5. Bankomats
snīgs īspieju īdzeivuotojim ārti sajimt skaidru
naudu, kai ari veikt vairuoku pakolpojumu snī -
dzie ju riekinu apmoksu.

«Jaunīs bankomats byutiski atvīgluos Viļakas
īdzeivuotoju ikdīnu, jo nabyus vaira juobrauc leidz
tyvuokajam bankas Citadele bankomatam Bolvūs.
Tepat iz vītas īdzeivuotoji varēs sajimt pylnu bankas
pakolpuojumu servisu. Aicynojam izmontuot jaunū
bankomatu gon naudas izmoksai, gan, lai izzynuotu
konta atlykumu i veiktu riekinu apmoksu. Atguodynojam,
ka nnūzariekinuot par pierkumim ar maksuojumu
kartem ir izdeveiguok, jo var sajimt dažaidas prīkšrū-
ceibas,» stuosta bankas Citadele Bolvu filiales puor-
vaļdnīks Oskars Akmens.

Oktobrī pi jaunuo bankomata regulari varēs sa tikt
ari bankas Citadele Bolvu filiales darbinīkus. Konsulta -
ceju laikā īdzeivuotojim byus īspieja izzynuot sev in-
teresejūšū informaceju par konta atvieršonu, kai ari
pīsasaceit i sajimt maksuojumu kartes.

Piec Latvejas Komercbanku asociacejas datim,
bankai Citadele ir trešīs plašuokīs bankomatu teikls i
caturtīs plašuokīs filiaļu teikls Latvejā. Ar bankas
Citadele nūriekinu karti MasterCard i Citadeles Win-
win MasterCard karti klienti vīnreiz mienesī bez ko -
misejas moksas var iznimt skaidru naudu nu
jebkuras cytas bankas bankomata.

Taipat banka Citadele pīduovoj American Express®
Blue karti, ar kuru var sajimt individuali pīmāruotu
kreditlimitu pat 4,5 ikmieneša īnuokumu apmārā, kai
ari patieriņa kreditu leidz 10 000 eiro. 

Lai izzynuotu vaira, aicynojam sasazynuot ar
bankas Citadele klientu apkolpuošonas specialistim,
zvonūt: Arvita t.64507107, Solvita t.64507105, Sanita
t.64507102, Līga t.64507104.

Par banku Citadele 
Citadele ir Latvejas vītejuo banka, kas pīduovoj

banku, finanšu i kapitala puorvaļdeibas pakolpuojumus.
Citadeles grupas pamata tiergs ir Baltejas valstis –
Latveja, Lītuva i Igauneja. Banka Citadele ir Ame -
rican Express® sadarbeibas partners Latvejā i
Lītuvā, kam ir tīseibas emitēt American Express mok -
suojumu kartes. 75% plus vīna bankas Citadele ak -
ceja pīder starptautiskai investoru grupai, kū puorstuov
investeceju kompaneja «Ripplewood Advisors LLC».
Ūtrs bankas akcionars ir Eiropas Rekonstrukcejas i
atteisteibas banka (ERAB), kuras īpašumā ir 25%
mīnus vīna akceja. 

Plašuoka informacejaja: www.citadele.lv.
Papyldu informaceja:Baiba Ābelniece
Ārējās komunikācijas vadītāja
banka Citadele
Tālr. 67010326, 26624221
E-pasts: baiba.abelniece@citadele.lv
www.citadele.lv
Twitter konts: Citadele

Muzikāls jubilejas forums «Mana pilsēta Viļaka»
Foruma diskusiju laikā varējām

pārliecināties, cik labi pazīstam
savu pilsētu, atbildot uz dažādiem
jautājumiem, no kuriem visgrū-
tākais laikam bija «Kura ir īsākā
iela pilsētā?». Tiem, kas nebija
pasākumā, atklāsim: tā ir Līgo
iela, tikai 70 metrus gara! Priecā-
jamies, ka skatītāji atrada atbildes
uz visiem jautājumiem.         

Viļakas kā pilsētas vēsturi var
sadalīt divās daļās: 45 gadi aizva -
dīti padomju laikos, 25 – neatkarī -
gā Latvijā. Atceroties Atmodas
laiku Viļakā, kad notika Latvijas
Tautas frontes grupu dibināšana
un karoga uzvilkšana Viļakā virs
klostera ēkas, pasākuma dalībnie -
ki dziedāja Latvijas valsts himnu,
kas tolaik vēl bija drosmes aplie-
cinājums.

Kā pirmais pilsētas vadītājs
neatkarīgā Latvijā tika godināts
Marjans Locāns un viņa darba
turpinātājs Staņislavs Pužulis. 

Pirms novadu izveides pilsētu
kā pēdējā astoņus gadus vadīja Re -
gīna Brokāne. Atbilstoši foruma
formātam viņa runāja kā eksperte.
Viņas skats uz šodienas pilsētu
bija ar bijušās saimnieces vērtējošo
aci un domu, kā arī nelielu atskatu
laikā pirms novadu izveides. Pal-
dies Brokānes kundzei par klāt-
būtni! 

Foruma izskaņā varēja ielū-
koties pilsētas nākotnē, kādu to
gribētu redzēt mūsu bērni un jau-
nieši. Jaunās paaudzes eksperti
paredzēja Viļakā ūdens atrakciju
parku, Lielu stadionu, Olimpiskās
spēles... Kaut nu piepildītos! 

Bet Viļaka arī šodien ir inte-
resanta, ar savu raksturu, un vis -
notaļ piemērota vieta dzīvošanai.
Šeit taču ir pazīstama katra iela,
koks, upes vai ezera krasta līkums,
šeit, savā pilsētā, mēs esam kaut
ko atstājuši: ar iestādītu puķi vai
ābeli, uzceltu ēku, ar kādu radītu

garīgu vērtību. Varbūt tas ir ieraksts
dienasgrāmatā, dzejas rindas vai
balss baznīcas korī, vai visiem ko -
pīgs svētku prieks. Varbūt tās ir
draudzības vai mīlestības jūtas,
dzi mušas tieši šajā pilsētā, vai
vienkārši piederības apzināšanās.
Sa vai pilsētai – mazai, bet mīlē -
tai! Jo pilsēta, tāpat kā cilvēki,
kas tajā mīt, var būt gan mīlēta,
gan laimīga. 

Pasākumā bija lieliska iespēja
apskatīt Viļakas Mūzikas un māk-
slas skolas audzēkņu darbus, par
ko liels paldies skolotājām Lanai
Ceplītei un Viktorijai Zaharovai.
Arī iepazīt tuvāk vienam otru, kā
arī redzēt savu pilsētu uz ekrāna
fotogrāfijās. Paldies par fotogrā-

fijām Madarai Mieriņai, Vilim
Bukšam, Andrim Zelčam un Vi-
netai Zeltkalnei!

Paldies simbola Eža darinātā-
jām Andrai un Ivetai Korņejevām! 

Ezim, pārstāvot savas iestādes
vai uzņēmumus, pašrocīgi ābolus
dāvināja: Leonīds Cvetkovs, Mār-
tiņš Rēdmanis, Jana Kozlova,
Larisa Kļaviņa, Ilga Pizika, Valda
Buzijana, Tatjana Circene, Alvils
Baltiņš, Inga Orlovska, Gatis Pip -
cāns, Alvils Baltiņš, Anželika Loč -
mele, Veneranda Medne, Ilona Buk -
ša, Inese Petrova, Vilis Bukšs,
Rita Gruševa, Akvilina Jevstig-
ņejeva, Ērika Bratuška, Rutta Je-
romāne, pasākuma vadītājas Silvija
Kupriša un Ineta Lindenberga,

kā arī bijusī pilsētas vadītāja Re -
gīna Brokāne.

Pateicamies visiem, kuri bija
klāt pilsētas svētkos, kuri ierakstīja
veltījumu rindas pilsētas jubilejas
Goda grāmatā! Pateicamies vēs-
turniecei Leontīnei Maksimovai
par ievadvārdiem grāmatā!

Jaroslavam Kozlovam paldies
par materiālu atbalstu dzīvās mū-
zikas stundai svētku ballē!

Lai sagaidām Viļakas nākamo
jubileju vēl kuplākā kopībā! 

Foruma muzikālo fonu veidoja
Viļakas kultūras nama amatier-
mākslas kolektīvi: sieviešu vokālais
ansamblis «Cansone», bērnu deju
kolektīvs «Dēkainīši», deju kopa
«Dēka», mūsdienu deju grupa,

bērnu vokālais ansamblis «Pogas»,
Līnijdeju grupa un Senioru dāmu
deju kopa «Intriga», bet savas
dzejas rindas pilsētai nolasīja vār -
da mākslas meistari Vilis Bukšs
un Rutta Jeromāne.

Lai pilsētas harmoniskā vide,
kur dārzi un zālāji, privātā un
daudzstāvu apbūve saderas un
savstarpēji sadzīvo, kura tiek re-
gulāri sakopta, ar tīru ezeru, lie -
lisku peldvietu, jauku skvēru, glī -
tu estrādi, un daudz brīvu laukumu
pastaigām un atpūtai, mums vi -
siem dod iedvesmu radošumam
un darbīgumam!
Viļakas kultūras nama pasākumu

organizatore Silvija Kupriša
Foto – A.Zelčs

(Sākums 17. lpp.)

Viļakā uzstuodeits bankas Citadele bankomats


