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25. aprīlī jau devīto reizi norisinājās
Jauniešu neformālās izglītības konference
«Nāc un piedalies!», kuras pamattēma bija
jauniešu līdzdalība. Jaunieši uzzināja jaunākās aktualitātes jaunatnes sfērā, kā arī
strādāja dažādās darba grupās, lai uzlabotu jaunatnes darbu Viļakas novadā.
Viena no darba grupām bija «Par un ap
Brīvprātīgo darbu», kuru vadīja jaunatnes
darbiniece Elīna Sprukule. Elīna atgādināja
par Brīvprātīgā darba iespējām un uzkaiti
Viļakas novadā, pastāstīja, kas jādara, lai dotos
īstermiņa brīvprātīgajā darbā Eiropā, jo pati
jūnijā dosies veikt brīvprātīgo darbu Horvātijā
kāda pasākuma organizēšanā.
Eiropas brīvprātīgā darba veicēja Maike
no Vācijas dalījās savā pieredzē par lēmumu
doties brīvprātīgajā darbā, kā tad tas īsti notiek
un uz ko ir jābūt gatavam.
Vietējā Brīvprātīgā darba veicēja Žaklīna
Orlovska pastāstīja par savu neaizmirstamo
braucienu uz Sarkanā Krusta pasākumu Itālijākā viss izskatās jaunieša acīm un kāpēc ir forši
būt brīvprātīgajam jaunietim.
Latvijas Sarkanā Krusta Balvu komitejas
Viļakas nodaļas vadītāja Līna Barovska iedrošināja jauniešus iesaistīties Latvijas Sarkanā
Krusta aktivitātēs, būt aktīviem un izmantot
piedāvātās iespējas. Tāpat notika saruna par
mantu nodošanas un saņemšanas punkta izveidi Semenovā, kur šobrīd piešķirtas telpas un
ir nepieciešams tās iekārtot.
Darba grupas noslēgumā jaunieši pārrunāja un apkopoja idejas kādus labos darbus
iespējams veikt Viļakas novadā – piemēram,
publisko vietu sakopšana, kultūras namu un
jauniešu centra atbalstīšana pasākumu organizēšanā, noformējumu gatavošanā, palīdzība
sociālajos centros un baznīcā, kā arī vides
objektu uzlabošana un daudzas citas.
Otrā interešu grupa bija «Ielu vingrošana», kas jau vairākus gadus ir aktuāla jauniešu
vidū. Šobrīd jūtama paaudžu maiņa, bet prieks,
ka ir jaunieši, kuriem tā ir svarīga nodarbe,
kurai nepieciešama neatlaidība, patstāvība un
mērķtiecība. Darba grupu vadīja ielu vingrotāji- Daniels un Vairs, darbojoties gan prak-

tiski, gan sākot plānot novada ielu vingrošanas
sacensības, kuras notiks jau šovasar.
«Jauniešu domes «upgrade»» darba
grupā jaunieši kopā ar jaunatnes lietu speciālisti Madaru Jeromāni pārrunāja jautājumus,
kas skar novada Jauniešu domes darbu- kā to
iespējams uzlabot, kā iespējams ieinteresēt
jaunieti, lai viņš vēlētos būt par motivētu un
atbildīgu Jauniešu domes prezidentu un pats
galvenais – kā iespējams jaunieša personīgo
mērķu sasniegšanai izmantot Jauniešu domes
piedāvātās iespējas.
Diskutējot par ideālo Jauniešu domi, nonācām pie secinājuma, ka svarīgākais tās efektīvai darbībai ir:
Jaunietim draudzīga vide – pašvaldības
un jauniešu centra atbalsts – atvērta un pretimnākoša sadarbība, kā arī izglītības iestāžu
atbalsts un sapratne, kad jaunieši sevi pilnveido neformālajā izglītībā, tāpat svarīgas telpas, kur strādāt un plānot aktivitātes.
Jauniešu domes regulāras tikšanās un
regulāras aktivitātes – ne vienmēr jauniešiem
pietiek uzņēmības turēties pie iecerētā un
regulāri apmeklēt Jauniešu domes tikšanās.
Jaunieši atzīst, ka ir būtiskas arī regulāras
Jauniešu domes aktivitātes kuras vieno un
rada piederības sajūtu, veicina saliedētību, kas
arī ir viens no «ideālas Jauniešu domes» nosacījumiem.
Ieinteresēti jaunieši – lai Jauniešu domes
darbs būtu regulārs un saturīgs, būtiska jauniešu ieinteresētība, kas nodrošina lielāko daļu
no jauniešu vajadzībām, lai Jauniešu dome
būtu vieta, kur ir prieks nākt un darboties.
Jaunieši atzīst, ka būtu lietderīgi veidot reālas
prezidenta vēlēšanas un Jauniešu domes kodolu, kas būtu patiešām atbildīgi un mērķtiecīgi
jaunieši. Jauniešus spētu ieinteresēt īpaša
«bonusu» sistēma- jauniešu iespējas, kurās
priekšroka būtu Jauniešu domes aktīvistiem.
Prezidenta «bonusiņi» – lai Jauniešu
domes prezidents būtu patiešām motivēts un
ieinteresēts iesaistīt un atbalstīt citus jauniešus,
būtu vērts pārdomāt viņa ieguvumus, vadot
Jauniešu domi – piemēram, apmaksāta vasaras
darba iespēja jauniešu centrā, reāla ietekme
jauniešu centra lēmumu pieņemšanas proce-

sos, kā arī viņš tiek uzklausīts komunikācijā
ar lēmējvaru, brīva jauniešu centra pieeja arī
ārpus tā darba laika, priekšroka dalībai projektos un iespēja apmeklēt novada pasākumus
bez maksas.
Atbildību sadalījums – katrs jaunietis uzņemas kādu atbildību Jauniešu domes darbā,
atbilstoši viņa interešu jomām.
Darba plāns – jaunieši atzīst, ka ir jāizveido konkrēts darba plāns, kurš patiešām tiek īstenots un tam seko Jauniešu domes prezidents.
Popularitāte – jaunieši uzskata, ka Jauniešu domei būtu jābūt populārai un aktīvai sociālajos tīklos, kuros tiek informēta sabiedrība
par to, ko tad dara šie jaunieši – piemēram,
«dzīvs» profils «Instagram». Tādējādi arī pārējos jauniešos rastos ieinteresētība un vēlme
līdzdarboties Jauniešu domē.
Sadarbība – lai uzlabotu Jauniešu domes
darbu, nepieciešama starpnovadu jauniešu
sadarbība un pieredzes apmaiņa.
Jauniešu domes darbs tiks uzlabots un tajā
tiek aicināts iesaistīties ikviens interesents, tāpēc aicinām sekot līdzi mūsu aktualitātēm un
būt aktīviem jauniešiem. Jauniešu dome IR
spēks! Tāpat tā ir iespēja ietekmēt jauniešiem
aktuālus jautājumus, ja vien pašam ir vēlme
to darīt, jo nepieciešamie resursi ir pieejami.
Jaunatnes lietu speciāliste Madara Jeromāne priecājas, ka jaunieši nav vienaldzīgi, ir
daudzpusīgi un apzinās savas patiešām plašās
iespējas, redz kā var uzlabot jaunatnes dzīvi
novadā, tomēr tajā pašā laikā trūkst uzņēmīgu
un drošu jauniešu, kuri nāktu ar savu iniciatīvu, joprojām jūtu, ka jauniešiem nepieciešams
iniciators, bet ne atbalsta persona. Protams,
tas saistāms arī ar regulāru jauniešu maiņu un
noslodzi arī citās sfērās, bet jāsaka, ka vienmēr
atrodas kāds jaunietis, kad tiek rīkotas aktivitātes, bet ar prieku sagaidām jauniešus, kuri
nāk ar savu ideju un cenšas to īstenot paši.
Pasākuma noslēgumā jauniešiem tika dota
iespēja piedalīties pilsētas spēlē un nobaudīt
gardu zupu.
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu
speciāliste Madara Jeromāne, jaunatnes
darbiniece Elīna Sprukule.
Foto: Žaklīna Orlovska
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakā

2019. gada 23. aprīlī

PAšVAlDīBAS BuDŽEtS 2019
II IZDEVUMI – kopā

Nr. 5/2019
(protokols Nr.7, 17&)

«Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 46.pantu
unlikuma «Par pašvaldību budžetiem» 16 .un 17.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Viļakas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta
un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldība pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 6 803 354 Eur (1. pielikums)
2.2. kārtējā gada izdevumi – 7 734 622 Eur (1. un 2. pielikums)
2.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 532 713 Eur (3. pielikums)
2.4.naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 12 102 Eur.
3. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā:
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 241 403 Eur (4. pielikums)
3.2. kārtējā gada izdevumi – 208 537 Eur (4. pielikums)
3.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 26 403 Eur (3. pielikums)
3.4. naudas līdzekļu atlikums perioda beigās – 10 452 Eur.
4. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2019.
gadam šādā apmērā:
4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 620 Eur (5. pielikums),
4.2. kārtējā gada izdevumi – 3715 Eur (5. pielikums),
4.3. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā – 3095 Eur (3. pielikums).
5.Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu 2019. gadam šādā apmērā – 1 280 907 Eur (6. pielikums).
6. Viļakas novada dome lemj par grozījumiem Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.
7. Viļakas novada dome 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas
atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem
un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
9. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un
tāmēs 2. pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai
Viļakas novada izpilddirektorei. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai
iestādei vai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu,
kapitālos izdevumus un izdevumus, kas paredzēti energoresursu nodrošināšanai.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
1. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
«Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžets

Rādītāju nosaukumi

I IEŅĒMUMI – kopā

IENĀKUMA NODOKĻI

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ĪPAŠUMA NODOKĻI

Nekustamā īpašuma nodoklis

Budžeta
kategoriju
kodi

1.0.0.0.

1.1.0.0.

4.0.0.0.

4.1.0.0.

Apstiprināts
2019. gadam
EUR

6803354,00

1889694,00

1889694,00
256969,00

256969,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

4725,00

Pašvaldību nodevas

9.5.0.0.

2300,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.0.0.

2425,00

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS

10.0.0.0. 402,00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

13.0.0.0. 5000,00

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu
un budžeta nefinansēto iestāžu transferti

17.0.0.0. 11000,00

Naudas sodi

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

10.1.0.0. 402,00

13.1.0.0. 5000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

17.2.0.0. 11000,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

18.6.0.0. 4046049,00

Valsts budžeta transferti

18.0.0.0. 4046049,00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI

19.0.0.0. 72861,00

Budžeta iestāžu ieņēmumi

21.0.0.0. 516654,00

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
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19.2.0.0. 72861,00

21.3.0.0. 508108,00
21.4.0.0. 8546,00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
01.000
Sabiedriskā kārtība un drošība
03.000
Ekonomiskā darbība
04.000
Vides aizsardzība
05.000
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.000
Veselība
07.000
Atpūta, kultūra un reliģija
08.000
Izglītība
09.000
Sociālā aizsardzība
10.000
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
1000
Atalgojums
1100
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
1200
Preces un pakalpojumi
2000
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
2100
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
2300
Izdevumi periodikas iegādei
2400
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi
2500
Subsīdijas un dotācijas
3000
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem,
izņemot lauksaimniecības ražošanu
3200
Procentu izdevumi
4000
Pārējie procentu maksājumi
4300
Pamatkapitāla veidošana
5000
Nemateriālie ieguldījumi
5100
Pamatlīdzekļi
5200
Sociālie pabalsti
6000
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
6200
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā
un kompensācijas
6400
Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi,
starptautiskā sadarbība
7000
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 7200
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)
IV FINANSĒŠANA - kopā
Naudas līdzekļi un noguldījumi
F20010000
Naudas līdzekļi
F21010000
Pieprasījuma noguldījumi
F22010000
Aizņēmumi
F40020000
Saņemtie aizņēmumi
F40020010
Saņemto aizņēmumu atmaksa
F40020020

7734622,00
782011,00
27924,00
1652559,00
23248,00
666073,00
77335,00
681149,00
3066228,00
758095,00
3534277,00
2760207,00
774070,00
1307299,00
9109,00
602130,00
654192,00
5176,00
36692,00
35500,00
35500,00
3000,00
3000,00
2555588,00
1000,00
2554588,00
197901,00
182915,00
14986,00
101057,00
101057,00
-931268,00
931268,00
520611,00
1394,00
519217,00
410657,00
1642747,00
1232090,00

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

2. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
«Par Viļakas novada pašvaldības 2019.gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumi

Rādītāju nosaukumi

II IZDEVUMI – kopā
01.000 Vispārējie valdības dienesti
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas
119 Novada komisijas
17 Viļakas novada vēlēšanu komisija
55 Kupravas pārvalde
61 Medņevas pārvalde
64 Susāju pārvalde
76 Šķilbēnu pārvalde
80 Vecumu pārvalde
94 Žīguru pārvalde
95 Viļakas novada dome
01.700 Vispārējās valdības sektora (valsts un pašvaldības) parāda darījumi
01.720 Pašvaldību budžetu parāda darījumi
35 Parāda darījumi
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība
03.100 Policija
199 Pašvaldības policija
04.000 Ekonomiskā darbība
04.100 Vispārēja ekonomiska, komerciāla un nodarbinātības darbība
185 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
187 Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikāskolēniem
04.200 Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība un medniecība
130 Vecumu mežsaimniecība

Apstiprināts
2019. gadam
EUR

7734622,00
782011,00
767211,00
7850,00
15401,00
38410,00
36530,00
23309,00
38224,00
31957,00
33683,00
541847,00
14800,00
14800,00
14800,00
27924,00
27924,00
27924,00
1652559,00
69003,00
65466,00
3537,00
5820,00
2605,00
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148 Atbalsts lauksaimniecībai
3215,00
04.400 Ieguves rūpniecība, apstrādes rūpniecība
un būvniecība
21078,00
04.430 Būvniecība
21078,00
158 Būvvalde
21078,00
04.500 Transports
1047125,00
169 Ielu un ceļu remonts - PB
1047125,00
04.700 Citas nozares
48242,00
04.730 Tūrisms
32242,00
74 Balkanu Dabas parks
21616,00
82 Projekts "Green Railway"
10626,00
04.740 Vairāku mērķu attīstības projekti
16000,00
149 Atbalsts uzņēmējiem
16000,00
04.900 Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība 461291,00
120 Viļakas nov.valsts un pašvaldības VKAC
13944,00
23 Latgales programmas projekti
352652,00
28 Viļakas pilsētas teritorija Pils iela 9
1714,00
442 "GreenPalette" projekts
68000,00
443 "Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas
un labiekārtošanas darbu veikšana" projekts
17891,00
445 Projekts "Apsaimniekošanas noteikumu
izstrādāšana Viļakas ezeram"
4812,00
77 Mežvidu pamatskolas ēka
2278,00
05.000 Vides aizsardzība
23248,00
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošana
23248,00
210 Žīguru komunālā saimniecība - kanalizācija
5448,00
213 Vecumu komunālā saimniecība -kanalizācija
3710,00
217 Kupravas komunālā saimniecība -kanalizācija
4560,00
223 Rekavas komunālā saimniecība -kanalizācija
620,00
226 Upītes komunālā saimniecība -kanalizācija
720,00
229 Medņevas komunālā saimniecība -kanalizācija
8190,00
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
666073,00
06.100 Mājokļu attīstība
299037,00
103 Vecumu pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana 1030,00
11 Viļakas pilsētas labiekārtošana
255167,00
110 Žīguru pārvaldes pašvaldībasdzīvokļu uzturēšana 2796,00
14 Viļakas teritorijas apsaimniekošana -Balvu iela 2C 2042,00
160 Viļakas pilsētas pašvaldības dzīvokļu uzturēšana 3600,00
161 Kupravas pārvaldes pašvaldības dzīvokļu uzturēšana 5755,00
207 A/m VW Caravelle HU2714
3458,00
208 A/m VW Caravelle HF8893
6242,00
233 A/m Toyta Proace LK537
14888,00
97 Susāju pārvaldes teritorijas apsaimniekošana
4059,00
06.200 Teritoriju attīstība
26200,00
25 Novada teritorijas darbība un pakalpojumu vadība 26200,00
06.300 Ūdensapgāde
107942,00
100 Vecumu komunālā saimniecība
3941,00
104 Šķilbēnu komunālā saimniecība
6122,00
113 Kupravas komunālā saimniecība
52099,00
174 Žīguru komunālā saimniecība
8502,00
209 Žīguru komunālā saimniecība - ūdens
4975,00
212 Vecumu komunālā saimniecība - ūdens
3390,00
216 Kupravas komunālā saimniecība - ūdens
5337,00
220 Šķilbēnu komunālā saimniecība - ūdens
2205,00
222 Rekavas komunālā saimniecība - ūdens
2266,00
225 Upītes komunālā saimniecība - ūdens
1791,00
228 Medņevas komunālā saimniecība - ūdens
5545,00
96 Medņevas komunālā saimniecība
11769,00
06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanas darbība
232894,00
211 Žīguru pagasta teritorijas apsaimniekošana
18493,00
214 Vecumu pagasta teritorijas apsaimniekošana
14885,00
215 Vecumu komunālā saimniecība - apkure
18503,00
218 Kupravas komunālā saimniecība - apkure
68449,00
219 Kupravas pagasta teritorijas apsaimniekošana
905,00
224 Rekavas komunālā saimniecība - apkure
28569,00
227 Šķilbēnu pagasta teritorijas apsaimniekošana
16074,00
230 Medņevas pagasta teritorijas apsaimniekošana
12937,00
232 Žīguru komunālā saimniecība - apkure
54079,00
07.000 Veselība
77335,00
07.200 Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība
un pakalpojumi
20053,00
112 Kupravas feldšeru punkts
8603,00
70 Upītes feldšeru-vecmāšu punkts
11450,00
07.400 Sabiedrības veselības dienestu pakalpojumi 57282,00
07.450 Veselības veicināšana
45882,00
44 Projekts "Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Viļakas novadā"Nr.9.2.4.2/16/I/073 45882,00
07.490 Pārējie veselības veicināšanas pasākumi,
kas nav uzskaitīti iepriekš
11400,00

PAšVAlDīBAS BuDŽEtS 2019

441 DI projekts Nr.9.2.2.1./15/I/005
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija
08.100 Atpūtas un sporta pasākumi
166 Žīguru sporta pasākumi
38 Šķilbēnu sporta aktivitātes
39 Viļakas sporta aktivitātes
41 Vecumu sporta aktivitātes
08.200 Kultūra
08.210 Bibliotēkas
2 Viļakas novada bibliotēka
53 Kupravas bibliotēka
59 Medņevas bibliotēka
67 Rekavas bibliotēka
73 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" bibliotēka
78 Vecumu bibliotēka
93 Žīguru bibliotēka
08.220 Muzeji un izstādes
45 Viļakas novada muzejs
63 Kultūrvēsturiskā lauku sēta "Vēršukalns"
72 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" muzejs
08.230 Kultūras centri, nami, klubi
126 Šķilbēnu pagasta kultūras centrs Rekova
127 Tautas mākslas kolektīvu vadītāju mērķdotācija
54 Kupravas kultūras pasākumi
58 Medņevas Tautas nams
71 Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte" tautas nams
8 Viļakas kultūras nams
92 Žīguru kultūras nams
99 Borisovas Tautas nams
08.290 Pārējā citur neklasificētā kultūra
129 Susāju kultūras pasākumi
157 Dzimtsarakstu nodaļa
18 Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs
60 Medņevas jaunatnes iniciatīvu centrs "Sauleszieds"
75 Šķilbēnu iniciatīvu centrs "Zvaniņi"
08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas,
kultūras un reliģijas pakalpojumi
106 Dotācijas pārejām organizācijām, biedrībām
09.000 Izglītība
09.100 Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0.līmenis)
57 Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
7 Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde "Namiņš"
09.200 Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā
izglītība (ISCED-971., 2. un 3.līmenis)2232225,00
09.210 Vispārējā izglītība. Pamatizglītība (ISCED-971.,
2. un 3.līmenis)
22 Transferti izglītības funkciju nodrošināšanai
3 Viļakas Valsts ģimnāzija
30G Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"
30I Projekts "Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs"
30M Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai"
333 Projekts "Modernizēt mācību vidi Viļakas
Valsts ģimnāzijā"
5 Viļakas pamatskola
52 Kupravas pamatskolas ēka
56 Viduču pamatskola
65 Rekavas vidusskola
66 Upītes pamatskolas ēka
90 Žīguru pamatskola
09.500 Līmeņos nedefinētā izglītība
09.510 Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
164 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola
172 Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skola mērķdotācija
9 Viļakas mūzikas un mākslas skola
98 Viļakas MMS - Kultūras ministrijas MD
09.600 Izglītības papildu pakalpojumi
124 Ceļa izdevumi skolēniem
125 Datorspeciālists
138 Skolēnu pārvadāšana Viļaka
16 a/m VW TRANSPORTER EC405
171 Skolēnu pārvadāšana Susāju pārvalde
173 Skolēnu pārvadāšana Šķilbēnu pārvalde
231 A/m FORD Transit LM8756

11400,00
681149,00
21639,00
866,00
6202,00
4555,00
10016,00
640010,00
121719,00
56987,00
11917,00
11183,00
12590,00
8301,00
9506,00
11235,00
85346,00
69108,00
13418,00

2820,00
374767,00
31497,00
7660,00
15107,00
40254,00
27469,00
209623,00
35934,00
7223,00
58178,00
1523,00
17340,00
19872,00
10442,00
9001,00

19500,00
19500,00
3066228,00
353204,00
179437,00
173767,00
2232225,00
78200,00
285651,00
28288,00
9315,00
15240,00
809185,00
177489,00
400,00
235613,00
389713,00
1212,00
201919,00
220585,00
220585,00
56014,00
62145,00
32356,00
70070,00
138701,00
10370,00
21274,00
18096,00
2257,00
28415,00
39328,00
10303,00

334 Viļakas pilsētas sporta laukuma ar sektoriem
būvniecība

8658,00

09.800 Pārējā citur neklasificētā izglītība

121513,00

30K Projekts "Latvijas skolas soma"

3095,00

30 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-izglītība
31 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-kultūra

33 Izglītības, kultūras un sporta pārvalde-interešu
izglītība
34 Izglītības, kultūras un sporta pārvaldemetodiskais darbs

83938,00
30997,00
1695,00
1788,00

10.000 Sociālā aizsardzība

758095,00

12 Bāriņtiesa

62382,00

10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem

62382,00

10.700 Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli
atstumtām personām

150753,00

117 Šķilbēnu sociālie pabalsti

9329,00

121 Žīguru sociālie pabalsti

27415,00

118 Medņevas sociālie pabalsti5755,00
122 Susāji sociālie pabalsti

19066,00

13 Viļakas pilsētas sociālie pabalsti

43973,00

137 Vecumu sociālie pabalsti

15609,00

21 Transferti sociālo funkciju nodrošināšanai

18360,00

146 Kupravas sociālie pabalsti

11246,00

10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 544960,00

10.910 Pārējās citur neklasificētās sociālās
aizsardzības pārraudzība

154037,00

153 Sociālās palīdzības dienests

154037,00

123 Šķilbēnu sociālās aprūpes māja

156505,00

10.920 Pārējie citur neklasificētie sociālās
aizsardzības pasākumi

390923,00

163 Sociālā māja Viļakā Pļavu ielā 2

6407,00

183 Sociālā dzīvojamā māja Skolas ielā 3

1655,00

206 Asistents-soc.aprūpei

19509,00

27 Specializētā a/m Volvo V70 reģ.nr.KF9076

2200,00

49 Viļakas NMP

1900,00

51 Viļakas sociālās aprūpes centrs

202747,00

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

3. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
«Par Viļakas novada pašvaldības 2019.gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības naudas līdzekļu
atlikumi 2019. gada sākumā
Nosaukums

Kase

EUR

Pamatbudžets

AS SEB banka

LV60

1393,71

74333,33

AS Citadele banka

LV57

AS Swedbank

LV45

3562,66

LV58

212,05

LV30
LV03
LV18

Valsts Kase

LV53

LV89
LV90
LV91
LV92
LV92

Ziedojumu budžets
AS Swedbank

1060,07

7351,84

LV83

KOPĀ

58143,78

LV43
LV45

AS Swedbank

113,01

53005,04

LV44

LV93
Speciālais budžets

1868,11

LV33
LV41

KOPĀ

13113,66

400,00
51,28

916,61

3266,93

104768,86
13388,19
42,70

9314,69

180630,12
5776,50

532713,14

LV24

1525,81

LV84

16367,61

LV65

LV53

24876,02
42769,44
3093,14

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
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2019. gada aprīlis

AktuAlItātES VIļAkAS NOVADā

Ceļam «Kozīne-Gubeņi-Repkova-Ņemecki»
sāksies ceļa pārbūve

Viļakas novada dome informē, ka 2019.gada 18.aprīlī SIA
«Rubate» sāks grants ceļa pārbūvi projektā Nr.18-07-A00702-000110
«Grants seguma ceļa «kozīne-Gubeņi-repkova-Ņemecki» pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā». Būvfirma tiksies ar uzņēmējiem, kuriem šajā posmā pieder zemes īpašumi, uzsāks koku un
krūmu izgriešanu, ceļa grāvju rakšanu un tīrīšanu. Grants ceļam
«Kozīne-Gubeņi-Repkova-Ņemecki» pārbūvi veiks 2,7 km garumā.
Posmam Kozīne – Gubeņi pārbūvi veiks 0,7 km garumā, posmam
Repkova – Ņemecki – 2 km garumā. Plānotos grants ceļa pārbūves
darbus ir plānots veikt līdz 2019.gada 30.septembrim.
Aicinām Viļakas novada Vecumu pagasta iedzīvotājus, kuri dzīvo
un kuru īpašumā atrodas zeme šajā ceļa posmā, būt uzmanīgiem un
sekot līdzi būvdarbu laikā izvietotajām ceļa zīmēm, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantot citus pagasta ceļus, lai apbrauktu posmu,
kurā notiek grants ceļa pārbūve. Aicinām iedzīvotājus ar jautājumiem
par ceļa pārbūvi griezties Vecumu pagasta pārvaldē.
Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Programmu
administrē Lauku atbalsta dienests. «Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas
tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm.
Informāciju sagatavoja: Vineta zeltkalne

Sāks veikt ceļu pārbūves darbus Šķilbēnu pagastā

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtos divus grants ceļu pārbūves projektus: Nr. 18-07-A00702-000091
«Viļakas novada, šķilbēnu pagasta «Plešova-Siševa» pārbūve»
un Nr. 18-07-A00702-000111 «Viļakas novada šķilbēnu pagasta
šķilbēnu ciema Dīķa ielas pārbūve» un šonedēļ jau sāksies ceļu
uzmērīšanas darbi, ko veiks publiskā iepirkuma procedūrā uzvarējusī
firma SIA «Rubate». Plešova – Siševa ceļš tiks pārbūvēts 4,27 km
garumā un Dīķa iela tiks pārbūvēta 1,517 km garumā. Būvdarbus
plānots pabeigt līdz 2019. gada septembra beigām.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un tehnisku jautājumu
gadījumā aicinām griezties pie Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītāja
Andra Mežala (tel.: 26470877, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv).
Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
Programmu administrē Lauku atbalsta dienests. «Vairāk informācijas
par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm.
Informāciju sagatavoja: Santa komane

Atbalstīta grants seguma ceļa
«Kozīne-Gubeņi-Repkova-Ņemecki» pārbūve

Lauku atbalsta dienests ir atbalstījis Viļakas novada domes iesniegtā
projekta Nr.18-07-A00702-000110 «Grants seguma ceļa «kozīneGubeņi-repkova-Ņemecki» pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā»
« īstenošanu līdz 2019.gada 20.decembrim. Projekta attiecināmās izmaksas
ir 295447,28 EUR, publiskais finansējums no ELFLA ir EUR 265902,55,
līdzfinansējumu 10 % apmērā nodrošinās Viļakas novada dome.
Lauku atbalsta dienests bija atbalstījis Viļakas novada domes iesniegto projektu «Grants seguma ceļa «Kozīne-Gubeņi-Repkova-Ņemecki»
pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā», taču iepirkuma procedūrā
uzvarējusī būvfirma atteicās no būvdarbu līguma slēgšanas. Līdz ar to
iepirkuma komisijai bija jāturpina izvērtēt nākamie piedāvājumi un
jāpieņem jauns lēmums par būvfirmu, kura uzvar būvdarbu iepirkumā,
kā arī pašvaldībai dome sēdē bija jāpieņem izmaiņas lēmumā, jo attiecināmo izdevumu summa palielinājās. Lauku atbalsta dienests apstiprināja izmaiņas projektā un plānotie būvdarbi varēs sākties, tos veiks
SIA «Rubate». Grants ceļam «Kozīne-Gubeņi-Repkova-Ņemecki» pārbūvi veiks 2,7 km garumā. Posmam Kozīne – Gubeņi pārbūvi veiks
0,7 km garumā, posmam Repkova – Ņemecki – 2 km garumā.
Būvprojektu izstrādāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«Projekts EAE», līgumcena bija 6534,00 Eur (t.sk. PVN likme).
Būvuzaudzību veiks Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «R4F».
Tuvākajā laikā notiks pirmā būvsapulce par būvdarbu uzsākšanu.
Aicinām iedzīvotājus ar jautājumiem par ceļa pārbūvi griezties
Vecumu pagasta pārvaldē.
Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas 7.2. pasākumā
«Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».
Programmu administrē Lauku atbalsta dienests. «Vairāk informācijas
par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas
Komisijas tīmekļa vietnē» – http://ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020/index_lv.htm.
Informāciju sagatavoja: Vineta zeltkalne
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Sekmīgi norit būvdarbi ceļam
«Semenova–Loduma–Truļļova–Bahmatova»

Šī gada sākumā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «V.J.M. Būve» uzsāka ceļa posma pārbūvi
projektā Nr. 18-07-A00702-000089 «Grants seguma ceļa «Semenova–loduma–truļļova–Bahmatova» pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā».
Būvfirma informēja, ka trīs pirmie būvdarbu mēneši
ir aizritējuši pēc plāna, tika veikta koku un krūmu
izciršana, norit grāvju rakšana un projektā plānoto
nobrauktuvju izbūve uz zemes īpašumiem.
Būvdarbi norit saskaņā ar būvprojektu un
noslēgsies kā plānots līdz 2019. gada 30. septembrim. Realizētos ceļa būvdarbus atzinīgi novērtē
Medņevas pagasta iedzīvotāja Skaidrīte Šaicāne,
kurai šajā ceļa posmā atrodas zemes gabals.
«Šopavasar, pateicoties izraktajiem grāvjiem gar
ceļa malu, daudz ātrāk no mana tīruma aizplūda
pavasara ūdens un tīrums ātrāk ir sauss. Novērtēju,
ka būvfirma regulāri veic pārbūvējamā ceļa greiderēšanu,» atzinīgi darbus novērtēja S. Šaicāne.
Aicinām Viļakas novada Medņevas pagasta
iedzīvotājus, kuri dzīvo un kuru īpašumā atrodas
zeme šajā ceļa posmā, būt uzmanīgiem un sekot

līdzi būvdarbu laikā izvietotajām ceļa zīmēm, kā
arī nepieciešamības gadījumā izmantot citus pagasta
ceļus, lai apbrauktu posmu, kurā notiek grants ceļa
pārbūve. Aicinām iedzīvotājus ar visiem neskaidriem jautājumiem par ceļa pārbūvi vērsties Medņevas pagasta pārvaldē.
Projekts atbalstīts Lauku attīstības programmas
7.2. pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos». Programmu administrē
Lauku atbalsta dienests. «Vairāk informācijas par
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai
pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē» –
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development2014-2020/index_lv.htm.
Informāciju sagatavoja: Vineta zeltkalne
Foto: Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs
Juris Prancāns

Mīliet sevi!

4. un 5. aprīlī Viļakas novada domes zālē notika
atkalsatikšanās vai iepazīšanās ar lektori Inesi
Lietavieti no Rīgas, jo atbalstītajā projektā
Nr.9.2.4.2/16/I/073 «Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Viļakas novadā»
novadīja divas lekcijas ciklā “Garīgās veselības veicināšana». Lekciju apmeklētāji atzina, ka pozitīvais
lektores piemērs, siltais smaids, iedrošinājuma vārdi
palīdzēja noticēt sev un sāk kaut nedaudz vairāk
mīlēt sevi.
Lektore atzina, ka daudzas lietas dzīvē mēs
nevaram mainīt, bet ir 3 lietas, ko mēs varam darīt
stresa situācijās. Pirmkārt, mainīt domāšanu, pārgrupēt savus uzvedības modeļus, paskatīties uz sevi
ar otra cilvēka acīm, samīļot sevi, teikt sev to pašu,
ko teiktu, ja būtu jāpalīdz grūtā brīdī kādam tuviniekam vai draugam. Otrkārt, elpošana – mums
katram ir dots lielisks ķermenis, lieliskā elpošanas
sistēma, ritmiski veiktas ieelpas un izelpas nomierina ķermeni. Treškārt, fiziskās aktivitātes – pat ja
ļoti, ļoti negribas, ir jāiet un kaut nedaudz jāpakustas. Ja nespēj sakārtot visu māju, jāsakārto vismaz
viena atvilktne, viena istaba, tad cilvēks sajutīsies
labāk, jo esi taču paveicis kādu nozīmīgu darbu.
Tēlaini par depresiju zinātnieki saka, ka tā ir
pieņemšanas ieleja. Pieņemt dzīvi kāda tā ir tagad,
meklēt dzīves ceļu uz priekšu un doties uz priekšu.
Ja kādreiz cilvēks ir «iekritis dziļā bedrē», svarīgi
ir secināt, ka esi nonācis bedrē, bet nevajag rakt
vēl dziļāku bedri sev pašam. Pastāv arī sociāli nodota depresija, ja māte, tēvs, vecāki, visu laiku cieš
no depresijas, tad arī bērni, neredzot citu dzīves
modeli, kļūst tādi. Lielākās domāšanas kļūdas ir, ja
“Es vienmēr visu varu, milzīgas prasības pret sevi,
savu kļūdu nepieņemšana, pārāk koncentrēta uzmanība, ka tieši man ir vissliktāk. Bet mēs drīkstam
būt neveiksmīgi, drīkstam kļūdīties. Tikai mēs paši
varam vadīt savas domas. Redzēt to, kas mums ir,
skatīties uz to, kas mūsu dzīvē ir pozitīvs. Domu
spēks ietekmē emocijas un ietekmē arī ķermeņa
stāvokli. Cik daudz cilvēku cieš no vienas izdarības
pašnāvības – ģimene, bērni, vecvecāki un citi cilvēki. Ja cilvēks izdarīs pašnāvību – ciešanas no

zemes nepazudīs, tās turpināsies citos cilvēkos,»
skaidro Inese Lietaviete.
Lai palīdzētu depresijā, cilvēkam ir jāsaņem
profesionāla palīdzība, t.sk. jāiziet ārstēšanas kurss
un jālieto antidepresanti, jābūt iespējai vienkāršai
sarunai ar atbalsta personu un jākustas – jāpiespiež
sevi vienkārši kustēties, aiziet uz veikalu, izdarīt
kaut nelielas lietas.
«Ļoti sarežģītās situācijās cilvēkam nepalīdzēs
vārdi, tad vislabāk palīdzēs apskāviens. Tāpat kā
mazam bērnam, trauksmes gadījumā, pietiek paņem
klēpī un samīļot un mazais cilvēciņš jūtas drošībā
un mīlēts. Arī mums – pieaugušajiem palīdzēt var
vienkāršs apskāviens. Apskausim paši sevi un
citus,» piebilda Inese Lietaviete.
Paldies lektorei Inesei Lietavietei par sirdssiltumu un sirdsgudrību, ko sniedza lekcijas apmeklētājiem! Aicinām ikvienu interesantu piedalīties
Veselības veicināšanas projekta aktivitātēs Viļakas
novadā. Atgādinām, ka visas nodarbības un lekcijas
šajā projektā ir bez dalības maksas!
Teksts un foto: Vineta zeltkalne
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Veselīgs uzturs – ikdiena vai modes lieta?

2018.gada decembrī notika
pirmie trīs izglītojošie pasākumi
«Veselīgi produkti» un 3 meistarklases «Augļi un dārzeņi uzturā».
2019.gada martā Viļakas pilsētas,
Kupravas, Žīguru, Vecumu, Susāju, Medņevas un Šķilbēnu pagastu iedzīvotājus lektore Rīta Siņavska un biedrības «No rokas
rokā» locekle Ina Tuče aicināja
uz veselīga uztura meistarklasēm,
kur nodarbību apmeklētāji ieguva
vērtīgu informāciju par veselīgiem produktiem, augļiem un dārzeņiem uzturā. Bija iespējams
degustēt neparastus augļus, kurus
ieraugot lielveikalu plauktos atpazīsim, ka esam tos jau nogaršojusi
projekta Nr. 9.2.4.2/16/ I/073
«Veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi
Viļakas novadā» veselīga uztura
meistardarbnīcās.

Cilvēki, kuri atrada laiku, lai
atnāktu uz meistardarbnīcām,
atzīst, ka ļoti nodarbības esot patikušas, jo lektore pasniedza daudzpusīgu informāciju, parādīja
receptes kā gatavot veselīgus
ēdienus, bija iespēja nodegustēt
lektores sagatavotos ēdienus,
kopā apgūt prasmes kādus veselīgus smūtijus jeb zaļos kokteiļus
varam sagatavot pavasarī.
Pirms dalības projekta aktivitātē daudzi no mums nevarēja
iedomāties, ka ir iespējams pašiem sagatavot brokastu pārslas,
kuras nav tik cukurotas kā veikalā
nopērkamās, vai pagatavot biešu
vafeles, kuras cep ar tradicionālo
vafeļu formu. Patīkams bija pārsteigums, ka iznāk gardas vafeles,
ja cep no griķu miltiem, pankūkas
var izcept no zirņu miltiem, pat
burkānu kēkss cepts no zirņu mil-

tiem ir ļoti garšīgs, ķirbju deserts
kļūst pavisam garšīgs, ja sagatavojot pievieno želantīnu un ielej
deserta trauciņos.
Pavisam vienkārši ir pašiem
pagatavot majonēzi, kuras pamatsastāvā ir piens un eļļa. Ieguvām
jaunas receptes un informāciju
kā kombinēt veselīgus produktus,
lai apēstu dārzeņus un augļus,
kuri varbūt tik ļoti negaršo, kaut
gan visi zinām, ka tie ir veselīgi,
iegūtā informācija bija ļoti noderīga.
Iespējams, ka lektores piedāvātās receptes tā neuzrunātu, ja
nebūtu iespējams nodegustēt kā
tas reāli garšo. Veselīgs uzturs kļūs
par ikdienu, kad paši sapratīsim
kā pagatavot ēdienu, izvairoties
no populārajiem kviešu miltiem,
kļūsim radošāki kā pagatavot
ēdienu no augļiem un dārzeņiem.
Galvenais padoms, ne tik daudz
runāt un diskutēt, kas ir veselīgs
uzturs, bet reāli sākt darboties un
vairāk padomāt par to, ko mēs
paši ēdam.
Liels prieks, ka šīs veselīga
uztura lekcijas notika pavasarī,
kas bija labs atgādinājums, ka
tūlīt mūsu dārzos augs zaļumi, ko
varēs izmantot veselīgu zaļo kokteiļu sagatavošanā, un vasaras
sezonā nebūs tie jāiegādājas veikalos. Šopavasar notiks vēl 12
izglītojošas nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo
izglītības iestāžu pirmskolas grupiņu un 1.–4. klašu izglītojamajiem par veselīga uztura pamatprincipiem.

Liels paldies Rītai Siņavskai
un Inai Tučei par ieguldīto darbu
sagatavojoties meistardarbnīcu
vadīšanai, garšīgajiem ēdieniem,
interesantajām receptēm un par
iespēju uz ierastajiem dārzeņiem
un augļiem palūkoties no cita
redzes punkta! Ja kāds iedzīvotājs

vēlētos pats izmēģināt jaunas
receptes, lūdzam, jautāt pēc tām
Viļakas novada Attīstības plānošanas nodaļā.
Informāciju sagatavoja:
Vineta zeltkalne
Foto: Ina tuče un
Vineta zeltkalne

Deinstitucionalizācijas projekts Viļakas novadā turpina darbu

Viļakas novada pašvaldība veiksmīgi
turpina darbu projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/
005 «Deinstitucionalizācijas pasākumu
īstenošana latgales reģionā» (turpmāk – DI).
DI projektu īsteno Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem.
Projekts darbības laiks: no 2015. līdz
2022. gadam un tā laikā pašvaldībām ar
ES fondu atbalstu tiek piedāvāts izveidot
pakalpojumus 3 mērķgrupām:
1. Ģimenisku vidi bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes un šobrīd atrodas institūcijās – Sociālās aprūpes centros
(bērnu namos u.c.).
2. Sociālo aprūpi un rehabilitāciju
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
(bērniem invalīdiem).
3. Patstāvīgu dzīvi sabiedrībā (grupu
dzīvokļos) un, iespēju robežās, arī sev piemērotu darbu, pieaugušiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Viļakas novads ir izvēlējies strādāt
ar 2 mērķgrupām, kā pirmo izvēloties
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanu bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (turpmāk – bērni ar ft),
viņu vecākiem, vai likumiskajiem pārstāvjiem.
Atgādinām, ka visa šī projekta ietvaros
bērni ar FT var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 40 reizes un bērnu likumiskie pārstāvji – 20 reizes.
Pārsvarā tie ir: fizioterapijas, masāžas,
reitterapijas (ārstēšanās metode, kurā
izmanto speciali trenētus zirgus) individuālās nodarbības un vispārējā klasiskā
masāža. Šobrīd, projekta ietvaros, Viļakas
novadā jau ir saņemti 313 šādi pakalpojumi
(bērniem un pieaugušajiem).
Projekta veiksmīgu virzību mūsu novadā nodrošina DI grupas dalībnieku, Sociālā

dienesta vadības un speciālistu sadarbība.
Regulāri organizējot sanāksmes, apmeklējot kursus, seminārus, konferences un,
vienkārši, apmainoties ar jaunāko informāciju DI jomā.
2018. gada oktobrī apmeklējām Centrālās finanšu un līgumu aģentūras informatīvo semniāru «Pakalpojumu infrastruktūra
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanā».
2019. gada februārī izmantojam unikālo iespēju piedalīties Valsts izglītības
satura centra Speciālās izgltības nodaļas,
Velku biedrības un Latvijas Nacionālās
Bibliotēkas organizētajā starptautiskajā
konferencē «Motivējošas sarunas». Galvenais konferences ciemiņš – lektore Līrija
Ortīza, kura ir ierindota 5 pasaules harizmātiskāko psihologu skaitā. Saruna sākās
ar jautājumu: «Kā rūpēties par sevi, ja
dzīve nav tāda, kā biju iedomājies?...»
Turpinājumā – daudz neparastu, dažreiz
sāpīgu, bet ļoti svarīgu domu un informācijas. Par cilvēkiem, kuri piedzimst ar funkcionāliem traucējumiem, kuri var būt gan
fiziska, gan garīga rakstura. Par vecākiem
un tuviniekiem, kuriem šī situācija ir jāpieņem, ar to jāsadzīvo un jārod sevī spēks
gan palīdzēt savam bērnam vai pieaugušam ģimenes loceklm, gan pārorientēties
pašam, lai nenokļūtu savu sāpīgo domu
labirintā. Sarunas noslēgumā L.Ortīza
uzdāvināja mums frāzi: «Ja dzīve dod citronus, taisiet no tiem limonādi!»
Šobrīd darbs DI projektā turpinās.
10. aprīļa DI darba grupas sanāksmē runājām par to, ka projektā iesaistītie bērni
ar FT un viņu likumiskie pārstāvji jau ir
saņēmuši lielu daļu pakalpojumu, taču
diemžēl, daži vēl šos pakalpojumus nav
izmantojuši.
Ir ļoti svarīgi, lai šie piešķirtie rehabilitācijas pakalpojumi tiktu izmantoti un vēl

svarīgāk – lai projektā iesaistītos arī pārējie
vecāki, kuriem ir bērni ar FT.
DI darba grupa aicina bērnu ar FT
vecākus un likumiskos pārstāvjus izmantot
šo unikālo iespēju. Nav jābaidās identificēt
problēmu. Ir iespēja vērsties gan Sociālajā
dienestā, gan pie projekta vadītājas Santas
Komanes, un saņemt informāciju, tikties
ar vecākiem, kuri jau piedalās projektā un
uzklausīt viņu pozitīvo pieredzi.
Tuvākajā laikā plānojam arī neformālu
tikšanos, uz kuru tiks aicinātas gan projektā
darbojošās ģimenes, gan tās, kurām projekta atbalsts būtu ļoti nepieciešams.
Otra mērķgrupa Viļakas novadā ir
cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem
(turpmāk – Grt). Projekts paredz šiem
cilvēkiem palīdzēt veidot patstāvīgu dzīvi
sabiedrībā (grupu dzīvokļos) un, iespēju
robežās, sameklēt arī piemērotu darbu,
nodrošināt, lai cilvēki nenonāktu aprūpes
centros, bet varētu turpināt dzīvi kā jebkurš.
«Latvijā apmēram 10–12% iedzīvotāju
ir garīga rakstura traucējumi, tāpēc nevajadzētu viņus nošķirt no pārējās sabiedrības», kampaņas «Cilvēks, nevis diagnoze»
atklāšanā sacīja Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatrs Māris Taube.
Deinstitucionalizācijas procesā, ar kuru
aprūpes centrus plānots aizstāt ar ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem,
arvien vairāk cilvēku ar garīga rakstura
traucējumiem atgriežas sabiedrībā, tāpēc
ir svarīgi kliedēt dažādus sabiedrībā radušos mītus jeb aizspriedumus par šiem cilvēkiem, kampaņas nozīmi skaidroja Taube.
Arī Labklājības ministrijas speciālisti

atzīst, ka politiķi un deinstitucionalizācijas
procesā iesaistītie var domāt un darīt visu,
tomēr nekas nenotiks bez sabiedrības atbalsta.
Viļakas novadā šobrīd notiek infrastruktūras sakārtošanas projekta (DI ietvaros) precizēšana. Tiek plānots veikt māju
remontu Balvu ielā 10 un Abrenes ielā 9,
ar mērķi izveidot grupu dzīvokļus un
Dienas aprūpes centru cilvēkiem ar GRT.
Pēc 30. aprīļa Latgales Planošanas
reģiona sanāksmes Daugavpilī «Par DI
projekta aktualitātēm», informēsim par DI
projekta turpmāko gaitu un iespējām.
Ļoti daudzu lietu virzība ir atkarīga
no dažādu institūciju un iesaistīto speciālistu sadarbības un sabiedrības atbalsta.
Lai mums visiem kopā viss izdodas!
Šobrīd – īpašs paldies par veiksmīgu
un rezultatīvu darbu DI projekta vadītājai
Santai Komanei, Sociālā dienesta vadītājai
Ilzei Šaicānei, sociālajām darbiniecēm
Elīnai Keišai, Vitai Prancānei un visai DI
darba grupai.
Paldies par sadarbību Latgales Plānošanas reģiona speciālistiem, kuri vienmēr
un savlaicīgi sniedz gan informatīvo, gan
morālo atbalstu!
Un protams, paldies jums – vecāki,
bērnu likumiskie pārstāvji, bērni! Par to,
ka noticējāt, iesaistījāties, teicāt labus vārdus, par to, ka rūpējaties par saviem īpašajiem bērniem - vislabākajiem, vismīļākajiem, vistalantīgākajiem!
Daudz saules jūsu un visām Viļakas
novada ģimenēm!
DI projekta Viļakas novada darba
grupas vadītāja Ināra Sokirka
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Starptautiskā bērnu
grāmatu diena

Pasaulē 2. aprīlī atzīmē
Starptautisko bērnu grāmatu
dienu, kas ir izcilā dāņu pasaku
meistara Hansa kristiana Andersena dzimšanas diena. lai veicinātu bērnu interesi par grāmatu, attīstītu klausīšanās prasmi
un uzmanību, šajā dienā uz bibliotēku tika aicināti Viļakas PII
«Namiņš» audzēkņi.
Bibliotēkas vadītāja Rutta lasīja H. K. Andersena pasaku «Īkstīte», bet bibliotekāre Sandra deva
iespēju sekot Neglītā Pīlēna piedzīvojumiem. Bērni uzmanīgi
klausījās un ekrānā vēroja gan
grāmatas ilustrācijas, gan pasaku
tekstam atbilstošus attēlus.
Pārsteidza bērnu pareizās un
interesantās atbildes uz jautājumiem par dzirdētajām pasakām.

Viņi prata analizēt pasaku tēlus –
pastāstīja, kuri palīdzēja Īkstītei,
kuri viņiem nelikās simpātiski.
Abas pasakas bija ar laimīgām
beigām. Tajās bija aprakstīta
skaistā daba, atklātas dažādas
dzīvnieku īpašības, ko var attie-

cināt arī uz cilvēku. No burtu kartēm bija jāsaliek pasaku nosaukumi. Arī šo uzdevumu mazie
klausītāji veiksmīgi izpildīja.
Gribu citēt Inesi Zanderi: «Grāmatā mazais ir liels vienmēr,
uzreiz, nevis tikai tad, kad pieau-

Sieviešu deju kopu tikšanās Žīguros

ziemeļlatgales konkurss
ģeogrāfijā

6

27. martā Baltinavas vidusskolā notika ziemeļlatgales konkurss ģeogrāfijā «Eiropa. latvija. latgale.», kurā piedalījās
Balvu, rugāju, Viļakas un kārsavas novadu 7.–9. klašu komandas divu skolēnu sastāvā.
Konkursa uzdevums bija nostiprināt zināšanas un izpratni
par:
3 Eiropas krasta līniju, tautām, valstīm, dabas un kultūras
objektiem.
3 Latvijas simboliem, dabas
objektiem, iedzīvotājiem un ražošanas objektiem.
3 Latgales dabas, vēstures un
kultūras objektiem, pilsētām un
novadiem.
Skolēnu komandas veica 7 dažādus uzdevumus. Tie bija gan

dzis. Grāmata ir noslēpums, kurā
atrodas arī tas, ko tajā nemeklē
vai vēl neprot atrast. Tas, ko lasītājs konkrētā vecumā ar prātu
nesaprot, paliek apziņā kā nospiedums un turpina darboties, arī līdz
galam nesaprasts. Bērnu grāmata –

tā ir cieņa pret mazā lielumu».
Lai grāmata bērniem vienmēr
būtu draugs!
Viļakas bibliotēkas vadītāja
rutta Jeromāne
Foto: informācijas speciālists
Vilis Bukšs

darbā ar karti, gan slaidos un attēlos, gan apraksta atpazīšana.
Uzdevumi ļoti interesanti un
daudzveidīgi. Uzņēmumu zīmolu
atpazīšana daudziem skolēniem
bija jaunās iegūtās zināšanas. Arī
kultūrvēstures objektu uzdevums
papildināja esošas zināšanas.
Konkursā piedalījās 11 komandas, no kurām 4 Viļakas novada
skolu komandas: Žīguru, Viļakas
VĢ, Viduču un Rekavas.
Konkursā uzvaras laurus plūca
Salnavas pamatskolas komanda
no Kārsavas novada, Rekavas
vidusskolas komanda izcīnīja
2. vietu un trešajā vietā ierindojās
Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles komanda. Viļakas VĢ komanda ieguva atzinību. Labākajiem rezultātiem punktu starpība

bija viena punkta ietvaros, tātad
sacensība bija spraiga. Balvu un
Baltinavas novadi bija sarūpējuši
uzvarētājiem dāvaniņas un diplomus.
Liels paldies Baltinavas vidusskolas skolotājai Solvetai Loginai
un viņas komandai par labi sagatavoto un noorganizēto konkursu.
Paldies skolas direktoram Imantam Slišānam par sirsnīgo uzņemšanu.
Ziemeļlatgales skolotāji priecājās par kopā sanākšanu un tikšanos. Kārsavas novada skolotājas
teica lielu paldies par uzaicinājumu un izteica cerību sadarboties
arī turpmāk.
Teksts: Inese Cibule
Foto: lilita šaicāne

22. aprīlī, sagaidot otrās lieldienas, Žīguru kultūras namā
satikās sieviešu deju kopas no tuvākiem un tālākiem kaimiņu
novadiem.
Krāšņas, šarmantas un dejiskas dāmas iznesīgi parādīja sevi, jo
soļi vedās viegli, raiti un saskanīgi. Ja skatītāju bieži vien spēcīgāk
uzrunā jautras dejas, tad šoreiz ar patiesu aizrautību varēja lūkoties arī
lēnu deju rakstos.
Koncertā piedalījās Lubānas novada Meirānu tautas nama sieviešu
deju kolektīvs «Magones»(vadītāja Ilze Purpļeviča), Balvu kultūras
un atpūtas centra Eiropas deju kopa «Atvasara» (vadītāja Lūcija
Jermacāne), Kārsavas senioru deju kopa «Senleja» (vadītājs Dainis
Jezupovs), Rugāju novada sieviešu deju kopa «Junora» (vadītāja Aija
Grāmatiņa), Alūksnes novada Liepnas tautas nama senioru deju kopa
«Veldze» (vadītāja Brigita Bijone), Viļakas kultūras nama senioru deju
kopa «Intriga» (vadītāja Akvilina Jevstigņejeva) un Žīguru kultūras
nama senioru deju kopa «Alianse,» vidējās paaudzes meitu tautas deju
kolektīvs «Skatiens» (vadītāja Ija Krilova), līnijdeju grupa «Punktiņi»
(vadītāja Laima Timmermane).
Dejotāju prieks virmoja ne tikai sirdīs un acīs, bija jūtams pacilāts
noskaņojums un enerģijas pozitīvisms strāvoja ikvienā dalībniekā.
Prieks, ka joprojām kolektīvu dāmām nepazūd vēlme darboties,
sagātāt svētkus sev un citiem!
Paldies visiem kolektīvu vadītājiem un dejotājām, pasākuma vadītājai Inetai Lindenbergai, visiem, kas atbalstīja un piedalījās šo svētku
tapšanā.
Žīguru KN senioru deju kopas vadītāja Ija krilova
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Mazs cinītis gāž lielu vezumu, jeb, mazās bitītes ir lielas darba darītājas

9. aprīlī Viļakas novada muzejā uz
muzejpedagoģisko nodarbību «Senie
darba rīki un sadzīves priekšmeti» ieradās pirmskolas izglītības iestādes «Namiņš» sagatavošanas grupas «Bitītes» ar
skolotāju Gunu un skolotāja palīgu Intu.
Muzejā sadraudzība sākās ar rotaļu un
tautas dziesmu skandēšanu par bitīšu čaklumu.

Muzeja krājuma glabātāja kopā ar bērniem atvēra, Sibīrijas plašumos pabijušu,
kastīti kurā atradās dažādi priekšmeti,
kurus bērni noteica pēc taustes, apskatījās,
noskaidroja pielietojumu.
Kopā ar muzeja vadītāju devās apskatīt
«seno darba rīku un sadzīves priekšmetu»
ekspozīciju, kur norisinājās interesantas
un spraigas sarunas par priekšmetu izman-

tošanu, saglabāšanu un to nozīmi mūsdienās.
Lielajā zālē mazās bitītes sagaidīja
darba moments – dažādu priekšmetu (siets,
fotoaparāti, veļas dēlis, spole, piesta, radio,
vīzes u.c.) apstrāde. Darbs ritēja kā bišu
stropā, aktīvi iesaistījās arī pieaugušie.
Pēc kārtīgi paveiktā darba visus priekšmetus izlikām apskatei.

Nākotnes starpbrīdis
Viļakas pamatskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001
«Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPurS) Jauniešu iniciatīvu projekta
«kopā jautrāk!» marta tikšanās ar skolas absolventu
bija veltīta radošam garam un mākslai. Pie mums ciemojās Normunds Orlovs.
Normunds klātesošos aicināja būt radošiem, aktīviem,
mācīties, pilnveidot sevi un nestāvēt malā. Saturīgajā
Normunda stāstījumā klausījās vairāk kā 80 skolas skolēni
un skolotāji, uzdeva jautājumus, baudīja jaunieša muzikālo
priekšnesumu un nobeigumā veltīja viņam sirsnīgus aplausus. Šīs 20 skolas starpbrīža minūtes bija pavadītas lietderīgi!
Teksts – A. ločmele, skolas direktore
Foto – I. rēvalde, Viļakas pamatskolas skolotāja

Noslēgumā devāmies uz kultūras radošo industriju centru, kur zinošās un darbīgās bitītes, apskatīja Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstādi, deva savu novērtējumu.
Viļakas novada muzeja
krājuma glabātāja M. Boldāne
Foto muzeja vadītāja r. Gruševa,
skolotāja G. rižanova

rekavas skolēni skatās filmas

rekavas vidusskolas skolēni projekta «latvijas skolas soma»
itvaros noskatījās divas filmas. 1.–7. klase skatījās animācijas
filmu «Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi».
Filmā skolēni iepazinās ar Jēkabu, kuram bija ļoti dzīva iztēle,
viņa māsīcu Mariju, kuru visi sauca par Mimmi un Rīgas maskačkas
rajonu, kurā dzīvoja runājošie suņi. Mimmi ļoti patika savs rajons ar
parku, klusajām ieliņām, vecajām mājām. Taču pieaugušajiem bija
savi plāni. Viņi vēlējās tur izzāģēt kokus un uzbūvēt debesskrāpi.
Mimmi ar saviem draugiem cīnījās par to, lai saglabātu parku un
neizcirstu kokus un ar savu neatlaidību panāca, ka parku neizcirta,
bet labiekārtoja un ierīkoja runājošajiem suņiem mājvietas.
8.–12. kl. skatījās dokumentālo filmu «Inga dzird». Šī filma
bija par citādo meiteni, kura piedzima nedzirdīgo ģimenē, par viņas
sapņiem, cerībām, kas nepiepildījās, jo meiteni neatbalstīja vecāki.
Arī pašai pietrūka gribasspēka un pacietības, lai sasniegtu savus mērķus. Filma bija ļoti emocionāla, audzinoša un pārdomu pilna.
Sk. Anita koniševa

tiekas Viļakas novada skolu jaunie matemātiķi

Burti, vārdi un dzejas rindas, notis
un skanīgas melodijas, šūnas, atomi un
brīnumainas dabas parādības, krāsu un
mākslas pasaule, tehnoloģijas un vēl citas
interesantas lietas un nodarbes saista
mūsdienuskolas bērnu gaišos prātus.
Savukārt, cipari, skaitļi, dažādi aprēķini
ikdienā, figūru īpašību pārzināšana un
lietojums reālās dzīves situācijās ir ikdienas vajadzība katram no mums.
Tālab arī šogad organizējām Viļakas
Jauno matemātiķu konkursu, lai veicinātu
interesi par priekšmetu un rastu iespēju
sadarboties skolu komandām un skolotājiem, lai apliecinātu un pilnveidotu savas
zināšanas un prasmes matemātikas uzdevumu risināšanā, pielietojot tās reālās dzīves situācijās.
Konkursa pasākumi šogad tika organizēti divās dažādās novada vietās-Žīguros
un Rekavā, bet pirms tam katras skolas

komanda izvēlējās kapteini, komandas
nosaukumu un gatavoja prezentāciju, ietverot izvēlēto devīzi un kolāžu par tēmu
«Matemātika mūsu ikdienā».
19. martā notika 5.–6. klašu komandu
tikšanās Žīguru pamatskolā, kad sacentās
Viļakas pamatskolas, Viduču pamatskolas,
Žīguru pamatskolas un divas Rekavas
vidusskolas skolēnu komandas.
25. martā, savukārt, 7.–9. klašu konkursanti devās uz Rekavas vidusskolu, kur
tikās divas Viļakas Valsts ģimnāzijas komandas, divas Rekavas vidusskolas komandas
un skolēni no Žīguru pamatskolas.
Abas konkursa dienas aizritēja spraigā
darbībā, kad katram dalībniekam bija lieliska iespēja apliecināt gan sevi, gan veicināt komandas sniegumu dažādu matemātikas uzdevumu risināšanā. Konkursa
žūrijā bija novada matemātikas skolotāji,
kuri vērtēja komandu prezentācijas un snie-

gumu pasākumu laikā. Domājot par dažādību uzdevumu saturā un prasmi rīkoties
atbilstoši situācijai, skolēniem vajadzēja
apliecināt gan skaitļošanas un darbošanās
ar figūrām prasmes, gan zināt terminus un
saskatīt likumsakarības, būt zinošiem dabas
zinībās, lietot mērogu un radoši strādāt
tematiskas aplikācijas veidošanā. Komandu kapteiņiem bija vajadzīga īpaša veiksme
un zināšanas, lai parādītu savu erudīciju
un gūtu punktus komandai.
Izvērtējot skolēnu sniegumu, pārāka 5.–
6. klašu grupā izrādījās Viduču pamatskolas komanda» Fantastiskais četrnieks» (Ž.
Ločmele, R. Raginska, E. Zondaka, I. I.
Circens), savukārt,. 7.–9. klašu grupā uzvarēja «Pitagori» no Viļakas Valsts ģimnāzijas ( K.E.Orlovska, S.Saida, V. Zeļenovska,
I. Pamils-Pamiljāns), bet Diplomus un balviņas saņēma visi. Protams, tika baudīti arī
svētku gardumi!

Konkursa noslēgumā ieguvēji bija visi!
Priecē pozitīvās emocijas un skolēnu prasme rīkoties un lietot matemātikai raksturīgās metodes dažādās situācijās!
Paldies matemātikas skolotājai Svetlanai Jurjānei un Žiguru pamatskolas kolektīvam par sniegto atbalstu 5.–6. klašu konkursa daļas organizēšanā!
Paldies Klavdijai Ivļevai un Ingūnai
Kaņepei un Rekavas vidusskolas kolektīvam par sniegto atbalstu 7.–9. klašu konkursa daļas organizēšanā! Paldies arī skolotājām A. Zarembai, I. Maksimovai, S.
Romānei, N. Kaņepei un E. Lemešonokai!
Pateicamies Viļakas novada domei un
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei par
sniegto atbalstu!
Informāciju sagatavoja
Viļakas novada matemātikas jomas
koordinatore lilita Bizune
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Līvānos noritējusi projekta
LLI-59 «Open Leadership»
noslēguma konference

Marta nogalē līvānu novada kultūras centrā norisinājās
projekta llI-59 «Open leadership» noslēguma konference
«Inovatīvas pārvaldības tendences un metodes, efektīva pārmaiņu vadība un labās prakses piemēri». konferencē piedalījās vairāk nekā 100 pārstāvji no latvijas un lietuvas pašvaldībām,
latgales plānošanas reģiona administrācijas un Eiroreģiona
«Ezeru zeme» biroja lietuvā. Dalībnieku skaitā bija pārstāvji
no Aglonas, Baltinavas, Balvu, Dagdas, Daugavpils, krāslavas,
līvānu, ludzas, Preiļu, rēzeknes, Viļakas novada un Daugavpils
pilsētas pašvaldības, kā arī pārstāvji no lietuvas Anīkšču,
Ignalinas, kupišķu, Molētu, švenčoņu, utenas, zarasu rajona
un Visaginas pilsētas pašvaldības.
Noslēguma konference kalpoja kā rezultātu kopsavilkums gandrīz
divus gadus īstenotajam Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projektam LLI-59
«Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai
starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)».
Projekta mērķis ir stiprināt publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti
projekta partneru institūcijās un Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionu
pašvaldībās, veicinot sadarbību un palielinot darbinieku kapacitāti.
Konferenci atklāja Latgales plānošanas reģiona Attīstības
Padomes priekšsēdētāja vietnieks un Viļakas novada pašvaldības
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, kurš izteica pateicību projekta
partneriem un norādīja uz Lean vadības sistēmas daudzpusību un
priekšrocībām, ar ko viņam, kā pašvaldības priekšsēdētājam, ir nācies
saskarties projekta realizācijas gaitā. Konferences dalībniekus uzrunāja arī Līvānu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle, sveicot visus Līvānos un skaidrojot to, kā projekts ietekmējis
Līvānu novada pašvaldības darbu.
Pateicības vārdus teica projekta vadošā partnera Eiroreģiona
«Ezeru zeme» biroja Lietuvā direktore Inga Šidlauskiene un uzteica
veiksmīgo sadarbību ar Latgales plānošanas reģionu, ar ko kopā realizētas vairākas aktivitātes gan Lietuvā, gan Latvijā. I. Šidlauskiene
plašāk izklāstīja par projekta norisi Lietuvas pašvaldībās, norādīja
uz galvenajiem ieguvumiem un šķēršļiem projekta realizācijā.
To, kā ar Lean vadības sistēmas ieviešanu veicies Lietuvā, prezentēja Zarasu un Ignalinas rajona pašvaldības. Kā norādīja Lietuvas
pašvaldību pārstāvji – galvenais ieguvums ir bijusi iespēja mācīties
un uzzināt kaut ko jaunu, kā arī pielietot teoriju praksē. Veiksmīgākais
Lean sistēmas ieviešanas piemērs ir pirms gada izveidotais Ignalinas
sociālo pakalpojumu centrs, kurā, balstoties uz Lean sistēmu, izstrādāts centra sniegto pakalpojumu standarts – rokasgrāmata.
Ar veiktajiem uzlabojumiem un ieguvumiem no projekta organizētajām aktivitātēm dalījās 4 Latgales plānošanas reģiona pašvaldības
– Preiļu, Viļakas, Balvu un Līvānu novada pašvaldība. Šo pašvaldību
darbinieki ir ne vien iepazinuši Lean vadības sistēmas pamatprincipus,
bet arī ir uzsākuši sistēmas praktisku ieviešanu pašvaldību darbā,
kas ir ļāvis noteikt cilvēkresursu attīstības virzienu, ieekonomēt
finanšu līdzekļus, sistematizēt pakalpojumus, paātrināt ikdienas darba
procesus, kā arī mērķtiecīgi strādāt pie pašvaldības tēla veidošanas
un vīzijas realizēšanas.
Konferences otrajā daļā par inovācijām Eiropas pašvaldībās un
efektīvu pārmaiņu vadību stāstīja lektors no Austrijas Džons Adlers,
kura vadībā Lean sistēmas principus savā darbā ieviesuši vairāki
uzņēmumi un pašvaldības Eiropā un ASV. Lektors aicināja nebaidīties
no pārmaiņām un atrast savu «polārzvaigzni», zināt savu virzienu,
mērķi un soli pa solim tam tuvoties. Dž. Adlers sniedza praktiskus
piemērus ar uzlabojumiem, kas veikti dažāda lieluma Eiropas pilsētās,
kurās, bieži vien sākotnēji saskaroties ar lielu pretestību, pārmaiņas
ir notikušas, nodrošinot virzienu uz ilgtspējīgu attīstību.
Konferences moderatore, Lean vadības sistēmas «trenere» un
SIA «Izaugsmes kvartāls» pārstāve Karlīna Anna Rozenfelde konferences noslēgumā atzina: «Lai gan projekts LLI-59 «Open
Leadership» tuvojas noslēgumam, tas ir tikai pārmaiņu ceļa sākums
Lietuvas un Latvijas pašvaldībām. Novēlu tiekties uz nepārtrauktiem
uzlabojumiem, kā to paredz arī Lean vadības sistēma!»

Konference tika organizēta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI59 «Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai
starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)» ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 382 667,64 EUR,
t.sk. 325 267,50 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales
Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
latgales plānošanas reģions
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Dzīvojam jautri un veselīgi «Namiņā»

Pavasaris ar saviem aukstajiem vējiem neļauj tā
īsti izbaudīt pavasara priekus laukā, bet pirmsskola
no ziemas miega modās līdz ar lāci.
Sākām visi kopā, kolektīvs un mazuļi, vingrot
no rīta ritmikas nodarbībā. Tas ļauj moži uzsākt
dienu. Noorganizējām pirmo kinoseansu audzēkņiem 11. aprīlī. Patīkami pārsteidza māmiņas Edīte
Barsova un Sanita Rēdmane, sagatavojot bērniem
45. turziņas ar popkornu. Kino ar popkornu. Paldies
viņām un operatoram Līgai Mūrniecei.

Integrētā mācību nodarbība par veselīga
uztura pamatprincipiem Viļakas PII

12. aprīlī pirmsskolas vecākās un sagatavošanas
grupu bērniem notika tikšanās ar biedrības «No
rokas rokā» pārstāvēm.Viņas iepazīstināja bērnus
ar veselīga uztura pamatprincipiem. Nodarbības
laikā pārsteidza mūsu bērnu zināšanas par to, kas ir
veselīgs un kaitīgs uzturs, jo par to tika runāts un
ēšanas paradumi pētīti jau iepriekš – integrētās
nodarbībās pirmsskolā:
Bērni zināja teikt «Nē»: čipsiem, kolai, pepsi, konfektēm un cukuram lielā vairumā (dienas norma –
3 tējkarotes), kā arī lielam daudzumam sāls ēdienā.
Mācību nodarbības vadītāja parādīja vairākus našķus
un dzērienus, ko bērni pieraduši lūgt vecākiem nopirkt
veikalā. Pie katra našķa bija piestiprināts maisiņš,
kurā iebērts tas daudzums cukura, ko tas satur (tā

«Esi atjautīgs – 2019!»

Pasākums novada pirmsskolas izglītības iestādēm «Esi atjautīgs – 2019!»
Kā jau katru gadu pavasarim atnākot, pirmsskolas
bērni pulcējās uz pirmsskolas metodiskās apvienības
rīkoto pasākumu «Esi atjautīgs – 2019». 10.aprīlī kurš
tālāku, kurš tuvāku ceļu mēroja uz Medņevas PII
«Pasaciņa», kur noritēja konkurss. Šogad konkursā
piedalījās četras komandas – Medņevas PII «Pasaciņa»
komanda, Viļakas PII «Namiņš» komanda ar nosaukumu «Bitītes», Žīguru pamatskolas pirmsskolas grupas komanda ar nosaukumu « Jautrie Rūķīši» un
Rekavas vidusskolas pirmsskolas grupas komanda ar
nosaukumu «Kāpēcīši».
Lai iepazītos tuvāk, katra komanda iepazīstināja
ar sevi, izteica novēlējumus pārējiem. Šogad komandas veidoja no visām iestādēm, izvelkot savu krāsas
lapiņu, tā vienā komandā startēja gan no Žīguriem,
gan no Viļakas, Rekavas, Medņevas – draudzīgās komandās. Sākās konkurss ar iesildīšanos, protams ar dažādām
sportiskām aktivitātēm. Turpinājumā sekoja dažādas
aktivitātes – lasītprasmju, matemārisko, kā arī mākslas
prasmju pārbaudījumi. Visaizraujošākais, patīkamākais
praktiskais darbiņš, kur katra komanda gatavoja – vieni
garšīgus, veselīgus dzērienus, citi augļu salātus, visnopietnākais darbiņš bij komandai, kura gatavoja sviestmaizes. Pēc padarītā darbiņa katra komanda prezentēja
savu veikumu, pastāstīja ko un no kā gatavoja. Un
sekoja jauka pasēdēšana pie klātiem galdiņiem.
Noslēgumā katrs saņēma diploma, saldumiņu un
dāvaniņu. Bērni pavadīja jauku dienu kopīgās aktivitātēs.
Paldies Medņevas PII «Pasaciņa» vadītājai Ilzei
un viņas komandai par jauko pasākumu. Protams,
vislielākais paldies pasākuma vadītājām skolotājām –
Ilonai, Karīnai un Inesei. Uz tikšanos nākamgad!
Novada pirmsskolas skolotāju vārdā
Elita locāne

2019. gada aprīlis

saucamais slēptais cukurs, čipsiem – slēptais sāls).
«Jā» tika teikts: āboliem, bumbieriem, banāniem,
burkāniem, kāpostiem, bietēm, tomātiem, gurķiem,
paprikai, sviestam, sieram, olām.
To visu var izmantot, gatavojot sviestmaizes,
kuras ir katra bērna ēdienkartē rīta brokastīs vai
vakarā. Arī uz jautājumu, kādēļ jāēd veselīgi, bērni
zināja teikt: «Lai augtu lieli un būtu stipri!»
Jaunums bērniem bija avokado un tā pagatavošana, lai izmantotu sviestmaizēm. Varam padalīties
receptē: izņem avokado mīkstumu, pievieno citrona
sulu, lai nepaliek tumšs, pievieno mazliet mārrutkus
(pus tējkarotes), mazliet sāls (naža gals), visu blenderē.
Šo masu var uzziest uz karstas toster maizītes, virsū
liek visu, ko sirds kāro: gurķi, tomātu, redīsu, olu,
sieru, biezpienu, papriku, salātu lapiņas, dilles, sīpolu
lociņus, u.c. Dažiem bērniem garšoja.Labu apetīti!
Iespēja pašiem gatavot sev sviestmaizes, sagādāja prieku un rosināja radošumu, jo katrs bērns
centās izveidot mazu mākslas darbu no piedāvātiem
produktiem. Sava sviestmaize izskatījās viskošāk
un garšoja vislabāk.
Bērniem ēšanas ieradumus veido vecāki, un tā
ir viņu atbildība par to, cik veselīgu pārtiku lieto
bērni. Uzticieties saviem bērniem, piedāvājiet pašiem rīkoties un gatavot sev sviestmaizes no veselību
stiprinošiem produktiem. Būsiet pārsteigti par bērnu
izdomu un izvēli ēst veselīgu pārtiku!
Viļakas PII skolotāja Guna rižanova
Foto lilita šnepere
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Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Cansone»
II latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā

2019. gada pavasarī norisinās II latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkurss,
kurā tiks noskaidroti labākie ansambļi
trīs kategorijās – mazās vokālās grupas,
ansambļi ar dalībnieku skaitu no 7 līdz
12 dziedātājām un pusprofesionālie vokālie ansambļi. kopā dalību konkursam pieteikuši 63 sieviešu vokālie ansambļi.
konkursa I kārta notiek reģionos – rīgā,
Vidzemē, kurzemē, zemgalē un latgalē.
Žūrijā profesionāļi: Mārīte Puriņa –
Latvijas Nacionālā kultūras centra Vokālo
ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja,
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas
skolas direktore; Antra Strikaite – mūzikas
pedagoģe, Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vadītājas vietniece; Dace Bula –
vokālā pedagoģe, Latvijas vokālo ansambļu asociācijas valdes locekle un Lauris
Goss – Latvijas Nacionālā kultūras centra
koru un vokālo ansambļu eksperts.
Viļakas Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Cansone» piedalījās konkursa I kartā Latgales reģionā, kurš notika
30.martā Riebiņu novada Sīļukalna Kultūras namā.
Jau š. g. 2. martā vokālais ansamblis
«Cansone» kopā ar Medņevas Tautas nama
sieviešu vokālo ansambli «Melodija» bija

piedalījies starpnovadu vokālo ansambļu
skatē Apes novada Apes vidusskolā, kur
dziedāja ansambļi no Gulbenes, Balvu,
Alūksnes, Apes un Viļakas novadiem. Saņemtais I pakāpes vērtējums deva stimulu
«Cansone» dziedošajām meitenēm un vadītājai Ilonai Bukšai piedalīties Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursā.
Reģionālajā konkursā piedalījās mazās
vokālās grupas (līdz 6 dziedātāji) un lielie

vokālie ansambļi (7–12 dziedātāji). Kopskaitā piedalījās 20 sieviešu vokālie ansambļi no Daugavpils, Riebiņu, Rēzeknes,
Kārsavas, Krāslavas, Aglonas, Jaunjelgavas, Preiļu, Pļaviņu, Lielvārdes, Limbažu,
Krustpils, Baltinavas un Viļakas novadiem.
«Cansone» lielo vokālo ansambļu grupā
izpildīja latviešu tautasdziesmu V.Zeltkalna
apdarē «Nāk rudentiņis», D.Rūtenbergas
un H.Feldmaņa dziesmu «Laid…» un lat-

galiešu tautasdziesmu V.Bērzkalna harmonizācijā «Lobs ar lobu sazatika».
Un atkal priecīga ziņa par sniegumu –
iegūts I pakāpes vērtējums! Malači meitenes!
Paldies par mēģinājumu stundām, izturību!
Paldies ansambļa vadītājai Ilonai Bukšai un
koncertmeistarei Jeļenai Laicānei!
Līdzi juta un fotografēja:
Viļakas Kultūras nama direktore
Akvilina Jevstigņejeva

6. aprīlī kubulu kultūras namā notika Balvu deju apriņķa deju kolektīvu
skate-koncerts.
Skates mērķis bija sekmēt deju kolektīvu darbošanos Dziesmu un deju svētku
starpposmā, kā arī veicināt kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu radošo darbību,
izaugsmes iespējas un attīstību.
Balvu deju apriņķa virsvadītājam Agrim
Veismanim bija uzdevums novērtēt tautas
deju kolektīvu sniegumu, gatavojoties Starp-

tautiskajam tautisko deju festivālam «Eima,
eima», kurš notiks no 28. jūnija līdz 30. jūnijam. Festivāla atklāšanas koncerts notiks
28. jūnijā Viļakas pilsētas estrādē, 29.jūnijā
festivāla lielkoncerts – Balvu pilsētas estrādē un noslēguma pasākums būs 30. jūnijā
Baltinavas estrādē. A.Veismanim vajadzēja
noteikt festivāla potenciālo dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, kā arī koprepertuāra apguves līmeni. Balvu deju
apriņķī 2019.gada sezonā darbojas 14 tau-

tisko deju kolektīvi. Pēc Dziesmu un Deju
svētkiem dažos kolektīvos ir izmaiņas – ir
tikai 4 dejotāju pāri, tāpēc deju festivāla
«Eima,eima» programma ir veidota gan no
8 pāru dejām, gan no 4 pāru dejām. Deju
skatē – koncertā tika izdejotas 28 tautiskās
dejas – gan festivāla koprepertuāra dejas,
gan deju kolektīvu sava repertuāra dejas.
Balvu deju apriņķī dejo Balvu novada,
Rugāju, Baltinavas un Viļakas novadu deju
kolektīvi. Mūsu novadu pārstāvēja Viļakas

Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs
«Bitīt'matos» – vadītāja Diāna Astreiko un
vidējās paaudzes deju kopa «Dēka» – vadītāja Akvilina Jevstigņejeva.
PALDIES visiem Kultūras nama deju
kolektīvu dalībniekiem! Viļakas dejotāji –
gan jaunieši, gan vidējie – vienmēr ir bijuši
MALAČI!
Viļakas Kultūras nama direktore
Akvilina Jevstigņejeva
Foto: Andris zelčs, Sanija zelča

«kad mūzika un deja rada vienotu
akordu… to burvība aizrauj gan sirdi,
gan prātu.» tā teicis Žans Žoržs Novērs,
kura dzimšanas dienu mēs svinam kā
Starptautisko dejas dienu. šogad pirmās
deju dienas varējām paši baudīt un vērot
30.martā uz kubulu kultūras nama skatuves. Mazliet agrāk kā ierasts iepriekšējos gadus, tomēr tas netraucēja pulcināt kuplu dalībnieku skaitu (vairāk kā
200 dalībniekus).
Dienas pirmajā pusē katrs varēja apgūt
kādas jaunas iemaņas 9 dažādās meistarklasēs. Urban/ Hip Hop Fusion, kā arī karsējmeiteņu dejas pie Patrīcijas Rubenes,
zumbu bērniem pie Sintijas Balodes,
Breakedance zēniem un meitenēm pie
Daiņa Uškāna, akrobātikas nodarbības pie
Ērika Košeļeva, bačatu jauniešiem un pieaugušajiem pie Innas Aņisminovas, laikmetīgo deju jauniešiem pie Ievas Ābolas,
kā arī neizpalika hip hops iesācējiem bērniem pie Nataļjas Ņikuļinas-Sviles.

Dejas baudītājus, dienas otrajā pusē
sagaidīja koncerts «Deja iedvesmo…» Kur
piedalījās bērni un jaunieši no vairākām
Latvijas pilsētām, sniedzot 27 priekšnesumus, to skaitā arī Viļakas mūsdienu deju

grupa NOLA ar priekšnesumu «Nemitīgais
vijums…» Koncerta apmeklētājiem, bija
lieliska iespēja, gūtu nelielu ieskatu cik
dažāda, daudzveidīga un neparasta var būt
deja. Pateicamies deju studijai TERPSI-

HORA un tās vadītājai Līgai MorozaiUšackai, par šo lielisko iespēju ikkatram
gūt ieskatu dejas pasaulē.
Viļakas KN mūsdienu deju grupas
«Nola»» vadītāja Marita leišavniece

«Bitīt'matos» un «Dēka» dejo skatē-koncertā

Mūsdienu deju grupas «Nola» meitenes piedalās Deju dienās 2019
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PAšVAlDīBAS BuDŽEtS 2019

4. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
«Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības 2019. gada speciālais budžets

Rādītāju nosaukumi

Budžeta Apstiprināts
kategoriju 2019. gadam
kodi
EUR

I IEŅĒMUMI – kopā
NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
5.0.0.0.
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
5.5.0.0.
Valsts budžeta transferti
18.0.0.0.
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
18.6.0.0.
II IZDEVUMI – kopā
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
04.000
Vides aizsardzība
05.000
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība
1000
Atalgojums
1100
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
1200
Preces un pakalpojumi
2000
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
2300
Pamatkapitāla veidošana
5000
Pamatlīdzekļi
5200
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)
IV FINANSĒŠANA – kopā
Naudas līdzekļi un noguldījumi
F20010000

241403,00
10082,00
10082,00
231321,00
231321,00
208537,00

198455,00
10082,00
39435,00
31780,00
7655,00
162946,00
140276,00
22670,00
6156,00
6156,00
32866,00
-32866,00
15951,00

Pieprasījuma noguldījumi
Aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa

F22010000
15951,00
F40020000
-48817,00
F40020020
48817,00
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

5. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019
«Par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu»

Viļakas novada pašvaldības 2019. gada ziedojumu un dāvinājumu budžets
Rādītāju nosaukumi

Budžeta Apstiprināts
kategoriju 2019. gadam
kodi
EUR

I IEŅĒMUMI – kopā
620,00
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
23.0.0.0. 620,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām
23.4.0.0. 520,00
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām
23.5.0.0. 100,00
II IZDEVUMI – kopā
3715,00
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
06.000 800,00
Izglītība
09.000 2056,00
Sociālā aizsardzība
10.000 859,00
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām
Preces un pakalpojumi
2000
3715,00
Pakalpojumi
2200
2244,00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita kodā 5000
2300
1471,00
III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)
-3095,00
IV FINANSĒŠANA – kopā
3095,00
Naudas līdzekļi un noguldījumi
F20010000
3095,00
Pieprasījuma noguldījumi
F22010000
3095,00
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

6. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019 «Par Viļakas novada pašvaldības 2019.gada budžetu»

Viļakas novada domes saistību apjoms 2019. – 2022. gadam
Aizņēmuma mērķis

Viļakas Valsts ģimnāzijas kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Viļakā, pils ielā 10A
Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana
Viļakas pakalpojumu centra labiekārtošana
Viļakas pilsētas katlu mājas apkures un siltumtrases rekonstrukcija
Sporta ielā 4
Šķilbēnu kultūras centra rekonstrukcija"
ERAF projekta Sociālās dzīvojamās mājas energoefektivitātes
uzlabošana īstenošanai
SIA Viļakas namsaimnieks pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas
fonda projekta Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā īstenošanai
ELFLA projekta "Viļakas sporta zāles rekonstrukcija" īstenošanai
ELFLA projekta "Brīvā laika un sporta objektu izveidošana
un rekonstrukcija Žīguru pagastā" īstenošanai
ELFLA projekta "Brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana
Šķilbēnu pagastā" īstenošanai
ELFLA projekta "Pensionāru saieta un atpūtas centrs" īstenošanai
SIA "Viļakas Veselības aprūpes centrs" pamatkapitāla palielināšanai
ERAF projekta īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta
Semenovas ciemā" 2.kārtas īstenošanai
ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Jasmīni" Žīguru ciemā
Viļakas novadā siltumizturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai
ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas "Alejas" Kupravas ciemā
Viļakas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" īstenošanai
ELFLA projekta "Pašvaldības ielu un ceļu rekonstrukcija"
īstenošanai
ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Skolas ielā 3 Viļakas
pilsētā Viļakas novadā siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi" īstenošanai
ELFLA projekta "Viļakas novada bibliotēkas izveidošana"
īstenošanai
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta
Žīguru ciemā" īstenošanai
Projekta Nr. ELRI-016 Kultūras un radošo industriju centru attīstība
Rapinā, Viļakā un Pečoros
Ceļu un tiltu rekonstrukcija Medņevas pagastā
Medņevas tautas nama rekonstrukcija (ar piebūvi)
Sporta un atpūtas komplekss Borisovā
ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kupravas pagasta
Kupravas ciemā " īstenošanai
ELFLA projekta "Garnizona ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā"
īstenošanai
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Aizņēmuma Neatmaksā 2019.gads 2020.gads
līguma
tā daļa uz
summa
31.12.2018.
Eur
Eur
Eur
Eur

līguma
parakstīšanas
datums

līguma
atmaksas
termiņš

21.08.2008
12.12.2003
19.09.2003

20.07.2028
22.11.2022
20.07.2023

56 915
92 416
284 574

28 457
19 422
67 586

2846
4866
14229

02.08.2010

20.04.2030

131 096

75 365

6557

21.08.2008
01.12.2009
15.06.2010
22.09.2010

20.07.2023
20.11.2024
20.04.2030
20.06.2030

167 187
234 774
448 859
136 756

53 358
32 510
264 683
22 953

11384
5420

23022
1998

2022.gads

Eur

Eur

2846
4866
14229

2846
4866
14229

2846
4824
14229

17073
0
10670

6557

6557

6557

49137

11384
5420

23022
1998

11384
5420

23022
1998

11384
5420

23022
1998

07.12.2010

20.07.2030

74 571

10 420

887

888

888

888

02.05.2011

20.04.2021

25 347

6 308

2538

2538

1232

0

07.12.2010
07.12.2010
17.06.2011

17.06.2011
20.06.2011

21.07.2011

20.07.2030
20.04.2030
20.06.2031

20.03.2031
20.03.2031

20.06.2031

26.07.2011

20.03.2031

30.11.2011

20.11.2031

07.11.2011

69 543
153 055
165 867

148 498
228 715

124 555

17 129
26 063
86 277

37 087
47 416
11 150

1355
2272
6813

3006
3806
892

turpmākajos
gados
Eur

2021.gads

1355
2271
6813
3006
3806
892

1355
2271
6813

3006
3806
892

1355
2271
6813

3006
3806
892

7822
10830

172595
14961
6869

11709
16978
0

59025

25063
32192
7582

241 077

63 409

5000

5000

5000

5000

43409

399 164

116 220

8940

8940

8940

8940

80460

20.06.2031

127 856

04.06.2012
04.06.2012
04.06.2012
04.06.2012

20.05.2032
20.05.2032
20.05.2032
20.05.2032

229 691
90 018
83 665
130 678

13 540
46 663
24 722
20 376

991
3414
1882
1476

1004
3460
1832
1512

1004
3460
1832
1512

1004
3460
1832
1512

9537
32869
17344
14364

15.10.2012

20.10.2022

18 419

7 355

799

799

799

799

4159

15.10.2012

20.10.2032

161 889

34 766

74 816

2647

5344

2647

5344

2647

5344

2647

5344

24178

53440
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ELFLA projekta "Ielu rekonstrukcija Kupravas ciemā" īstenošanai
ELFLA projekta "Eržepoles ielas rekonstrukcija Viļakas pilsētā"
īstenošanai
ERAF projekta Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta
Šķilbanu ciemā" īstenošanai
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Viļakas pamatskolā" īstenošanai
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Viļakas novada Žīguru pamatskolas ēkā" īstenošanai
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Rekavas vidusskolā" īstenošanai
Projekta "Viļakas pilsētas ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai
Projekta "Viļakas novada ielu un ietvju rekonstrukcija" īstenošanai
Projekta " Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas ciema Bērzu
ielas un ietves remonts" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi"
īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Siltummezgla izbūve Viļakas
pilsētā" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas sanitārā mezgla
izbūve Balvu ielā 2c" īstenošanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
(universālā ekskavatora- iekrāvēja) iegādei
Projekta Nekustamā īpašuma iegāde Pils ielā 9 un Pils ielā 9A
Viļakā īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Viļakas novada sociālo pakalpojumu
infrastruktūras uzlabošana" īstenošanai
Projekta "Viļakas pilsētas un Kupravas pagasta ielu seguma
atjaunošana un ūdens atvades sakārtošana" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Rekovas ambulances ēkas
remontdarbi" īstenošanai
Pašvaldību katlu māju (ar jaudu līdz 3MW) energoefektivitātes
uzlabošanas investīciju projekta "Apkures katla iegāde Žīguros"
īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība pašvaldības teritoriju revitalizācijai Latgales
programmas ietvaros" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Mežvidu ēkas remontdarbi projektam
"Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība rehabilitācijas centra izveidei Viļakā " īstenošanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
(autobusa) iegādei
Projekta "Būvprojekta izstrāde biznesa inkubatora izveidei
Viļakā" īstenošanai
Prioritārā investīciju projekta "Vides instalācijas objekta LĀSE
izgatavošana un uzstādīšana" īstenošanai
Projekta "Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta
remonts" īstenošanai
Projekta "Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts" īstenošanai
Projekta "Ģrants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas
sakārtošanu Tautas ielas posmiem Viļakas pilsētā" īstenošanai
Projekts "Saules un Mežmalas ielas asfaltbetona seguma
atjaunošana Medņevas pagastā" īstenošanai
Projekta "Rotaļu laukuma izbūve Viļakas novadā" īstenošanai
Projekta "Viduču pamatskolas sanitārā mezgla, apkures
un ventilācijas sistēmas remonts" īstenošanai
"Projekta "Viļakas pilsētas un Šķilbēnu pagasta ielu un ceļu
seguma atjaunošana" īstenošanai
Projekta "Rekavas vidusskolas telpu remonts" īstenošanai
ELFLA projekta (Nr.16-07-AL19-A019.22101-000008) "Publisko
un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana
"Šķilbēnu pagastā" īstenošanai
Projekta "Būvprojekta izstrāde rekreācijas zonas izveidošana
teritorijā pie Viļakas ezera" īstenošanai
Projekta "Būvprojekta izstrāde viesnīcas kompleksa būvniecībai
Viļakā “ īstenošanai
Projekta "Ietves un grants seguma atjaunošana Skolas ielai
Žīguros" īstenošanai
Projekta "Viļakas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves
būvprojekta izstrāde" īstenošanai
Projekta "Būvprojekta izstrāde piebraucamā ceļa un pieguļošās
teritorijas sakārtošanai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales
programmas ietvaros" īstenošanai
Viļakas pilsētas ietves seguma atjaunošana Pļavu ielai un grants
seguma atjaunošana Jāņu un Pļavu ielai.
Teritorijas attīrīšana no būvgružiem pilsētas objektā
"Linu fabrika" īstenošanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegāde
Prioritāro investīciju projektu ("Viļakas pilsētas labiekārtošana",
"Rekovas kultūras centra remonts", "Vides dizaina elementa
uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā")
īstenošanai

PAšVAlDīBAS BuDŽEtS 2019
15.10.2012

20.10.2032

84 561

20 560

1424

1472

1472

1472

14720

17.12.2012

20.12.2032

145 311

76 888

5492

5492

5492

5492

54920

19.09.2013

20.09.2033

339 167

223 905

15180

15180

15180

15180

163185

15.10.2012

19.09.2013

20.10.2032

20.09.2033

66 538

354 920

46 561

173 021

3329

11706

3329

11732

3329

11732

3329

11732

33245

126119

17.06.2014
30.07.2014
17.08.2015

20.06.2034
20.07.2034
20.07.2035

410 766
149 115
70 995

235 042
118 944
60 233

15164
7552
3596

20538
7552
3596

20538
7552
3596

20538
7552
3596

158264
88736
45849

24.08.2015

20.08.2035

68 744

58 357

3484

3484

3484

3484

44421

17.08.2015
12.11.2015

20.07.2035
20.11.2035

36 493

139 022

30 954

118 184

1848

6952

1848

6952

1848

6952

1848

6952

23562

90376

16.12.2015

20.12.2025

26 310

18 424

2632

2632

2632

2632

7896

29.06.2016

20.06.2036

46 600

41 860

2392

2392

2392

2392

32292

17.08.2016

20.08.2036

167 168

150 307

8468

8468

8468

116435

01.06.2016
21.07.2016

30.08.2016

20.05.2023
20.07.2036
20.08.2036

120 573
84 865

25 122

83 484
76 325

22 578

18552
4290
1272

18552
4290
1272

18552
4290
8468

1272

18552
4290
1272

9276

59165

17490

30.08.2016

20.08.2026

49 978

32 767

4228

4228

4228

4228

15855

05.10.2016

20.09.2021

18 186

10 538

3832

3832

2874

0

0

01.02.2017

20.01.2022

28 496

21 801

6708

6708

6708

1677

0

02.05.2017

20.04.2022

8 970

6 986

1996

1996

1996

998

0

29.06.2017
29.06.2017

20.06.2037
20.06.2037

29 766
44 500

28 268
42 254

1528
2284

1528
2284

1528
2284

1528
2284

22156
33118

05.10.2016
28.04.2017

29.06.2017

29.06.2017

20.09.2036
20.04.2024

20.06.2027

20.06.2037

39 060
4 930

11 200

19 130

35 145
4 180

10 030

18 204

1980
760

1180

984

1980
760

1180

984

1980
760

1180

984

1980
760

1180

984

27225
1140

5310

14268

19.07.2017
03.08.2017

20.07.2037
20.09.2027

30 184
56 886

28 725
51 065

1532
5836

1532
5836

1532
5836

1532
5836

22597
27721

23.08.2017
30.08.2017

20.08.2037
20.08.2027

214 790
14 435

203 925
12 985

10865
1484

10865
1484

10865
1484

10865
1484

160465
7049

03.08.2017

20.07.2037

54 057

51 375

2740

2740

2740

2740

40415

30.08.2017

20.08.2037

167 069

166 368

8819

8876

8876

8876

130921

06.09.2017

20.08.2022

26 620

21 030

5608

5608

5608

4206

0

06.09.2017
01.11.2017

20.08.2022

20.10.2037

23 268

53 028

18 375

50 388

4900

2652

4900

2652

4900

2652

3675

2652

0

39780

02.11.2017

20.10.2022

39 446

31 568

7892

7892

7892

7892

0

02.11.2017

20.10.2022

8 107

4 601

1624

1624

1353

0

0

05.12.2017

03.05.2018

20.11.2037

20.04.2038

64 100

62 920

60 952

62 920

3208

3202

3208

3228

3208

3228

3208

3228

48120

50034

28.06.2018

20.06.2025

39 400

39 400

6048

6064

6064

6064

15160

04.07.2018

20.06.2038

142 557

142 557

7919

7948

7948

7948

110794
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Viļakas novadā
Prioritārā investīciju projekta " Asfaltbetona seguma uzklāšana
Viļakas pilsētas tirgus laukumam" īstenošanai
Ceļu un to kompleksa investīciju projektu projekta "Grants seguma
atjaunošana Eržepoles, Kalna, Krasta, Vārpu, Ziedu ielām un ietves
atjaunošana Liepnas ielai Viļakas pilsētā" īstenošanai
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei
Prioritārā investīciju projekta "Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes
jumta būvniecība" īstenošana
Projekts "Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā"
Grants seguma ceļa "Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova"
pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā;
Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta "Plešova- Siševa"
ceļa pārbūve
Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta Dīķa ielas ceļa pārbūve
Grants seguma ceļa "Kozīne-Gubeņi_Repkova_Ņemecki" pārbūve
Viļakas novada Vecumu pagastā.
Projekts "Green way"
Projekts "GreenPalette"
kopā

2019. gada aprīlis

PAšVAlDīBAS BuDŽEtS 2019
06.09.2018

20.08.2038

41 969

41 969

2 069

2 128

2 128

2 128

33516

05.10.2018

20.09.2038

161 337

161 337

8112

8172

8172

8172

128709

05.10.2018
01.04.2019.

20.09.2038
01.04.2039.

143 715
660 523

143 715

7215
7280
124152 0

7280
0

7280
17383

114660
518988

01.06.2019.
01.06.2019.

01.06.2040.
01.06.2040.

257 338
122 608

05.10.2018

01.06.2019.

01.06.2019.

20.09.2025

01.06.2040.

01.06.2040.

45 315

45 315

5592

6716

6716

6716

19575

249 646

224134 0

0

0

25 512

274 005
10 626
68 000

240589 0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

33 416
10 626
68 000

9 647 620

225956 0
107562 0

4 312 421

0
0

1 280 907 365 443

0
0

362 908

366 134

31 382
15 046

3 501 149

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Paskaidrojuma raksts par Viļakas novada pašvaldības 2019. gada budžetu

Viļakas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā. Novads austrumos 66,6 km
garumā robežojas ar Krievijas Federāciju, dienvidos – ar mazāko novadu Latvijā –
Baltinavas novadu, rietumos - ar Balvu novadu un ziemeļos – ar Alūksnes novadu. Ar
Viļakas novadu sākas Eiropas Savienība.
Viļakas novada kopējā teritorija ir 638,79 km2. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) datiem Viļakas novadā dzīvo 4996 (uz 01.01.2019) iedzīvotāji.
Iedzīvotāju blīvums – 7.82 iedzīvotāji/km2.

Bezdarba līmenis Viļakas novadā 2015.–2018. gads, %

Iedzīvotāju skaits Viļakas novada pagastu pārvaldēs 2015.–2019. gads

uzņēmumi

Avots: PMLP dati

Iedzīvotāju skaits pēdējos piecos gados samazinās vidēji par 3% gadā, savukārt salīdzinot ar 2014.gadu iedzīvotāju skaits samazinājies 12.12%.

Iedzīvotāju skaits Viļakas novadā 2015. gads–2019. gads

Avots: NVA dati

Pēc Lursoft informācijas Viļakas novadā 2018. gadā ir reģistrēti 10 uzņēmumi, bet
likvidēti arī 10 uzņēmumi.
Kopumā Viļakas novadā darbojas 346 dažādu tiesisko formu juridiskas personas
t.sk. pašvaldības iestādes, biedrības un draudzes. Vērtējot uzņēmējdarbības izplatību
novada teritorijā, visvairāk uzņēmēju ir Šķilbēnu pagastā 84 vienības, otrā vietā Viļakas
pilsēta 52 vienības, vismazāk uzņēmēju ir Žīguru pagastā 30 vienības un Kupravas
pagastā 17 vienības.
Viļakas novadā strādā 1 lauku attīstības speciālists, kurš sniedz konsultācijas lauksaimniekiem un rīko informatīvos seminārus.

uzņēmumu un iestāžu skaits Viļakas novadā 2018. gadā

Avots: Lursoft

Avots: PMLP dati

Iedzīvotāju darbspējas vecuma un dzimuma struktūra
Viļakas novadā 2017.–2019. gads

Galvenā tautsaimniecības nozare Viļakas novadā ir lauksaimniecība. Visizplatītākā ir
jauktā lauksaimniecība, saimniecības nodarbojas gan ar augkopību, gan lopkopību. Nākamā
izplatītākā nozare ir mazumtirdzniecība, tad seko dažādi pakalpojumi un citas nozares.

uzņēmējdarbības tiesiskās formas Viļakas novadā 2018. gadā

Avots: PMLP dati

Viļakas novada Dzimtsarakstu nodaļas 2018.gada statistika liecina, ka novadā reģistrēti 29 jaundzimušie un 120 mirušie. 2017.gadā novadā reģistrēti 30 jaundzimušie un
113 mirušie. Šie dati norāda uz negatīvu iedzīvotāju pieauguma koeficientu, kas liecina
par iedzīvotāju skaita samazināšanos arī turpmākajos gados.
Bezdarba līmenis Viļakas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas
uz 2018.gada 31.decembri sasniedza 13.1% (t.i. reģistrēti 392 bezdarbnieki).
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Viļakas novadā

2019. gada aprīlis

BUDŽETS

PAšVAlDīBAS BuDŽEtS 2019

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Viļakas novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā
budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā
visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Viļakas novada pašvaldības budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz
2030.gadam, kurā atspoguļots pašvaldības ilgtermiņa redzējums, stratēģiskie mērķi un
ilgtermiņa prioritātes un Viļakas novada attīstības programmu 2018. – 2024.gadam. Ir
ņemtas vērā attīstības programmas stratēģisko mērķu prioritātes:
SM1 Efektīva pārvaldība un Cilvēkresursu attīstība – izglītībā, kultūrā, sportā,
jauniešiem, veselības un sociālā aprūpe, sociālie pakalpojumi, sadarbības veidošana ar
pašvaldībām, uzņēmējiem un sociālajiem partneriem un efektīva pārvalde;
SM2 Novada savienojumi – komunālā saimniecība, ceļu un publiskās infrastruktūras
attīstība, teritorijas pievilcība paaugstināšana;
SM3 rentabli uzņēmumi – tūrisma infrastruktūras, tūrisma produkta pakalpojuma
papildināšana, uzņēmējdarbības un daudzveidīgas lauku teritoriju attīstības veicināšana.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem, izdevumiem un atbilstība budžeta
klasifikācijai ir norādīta Viļakas novada domes saistošo noteikumu «Par Viļakas novada
pašvaldības 2019. gada budžetu» pielikumos.

PAMATBUDŽETS
Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti Eur 6 803 354 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām),
pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no
atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba
samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem
par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019. gada 1. janvāri – Eur 532 713.

Viļakas novada pašvaldības plānotā ieņēmumu struktūra 2019. gadā

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti Eur 7 734 622 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).

Viļakas novada pašvaldības plānotā izdevumu struktūra 2019. gadā

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 782 011 apmērā, kas ir par EUR 34 654 vairāk nekā 2018.
gada sākumā tika ieplānots. Šis izdevumu veids no kopējiem izdevumiem sastāda
10.11%. Šie izdevumi paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai
un klientu apkalpošanai, kā arī pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai t.sk.:
• domei un pārvaldēm EUR 743 960;
• aizņēmumu apkalpošanai un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 14 800;
• deputātu atlīdzībai EUR 59 370;
• komisiju darba atalgojumam EUR 7850;
• pabalstiem, kurus izmaksā pašvaldību bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem
EUR 68 224.
• Eiropas parlamenta velēšanām EUR 15 401.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir saglabāta iepriekšējā gada līmenī.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai, interneta mājaslapas,
laikraksta, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem plānoti EUR 25 032.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Lai sekmētu un pilnveidotu sabiedrisko kārtību un drošību Viļakas novada dome ir
nodibinājusi pašvaldības policiju. Šai aktivitātei budžetā atvēlēti EUR 27 924, kas ir par
EUR 10514 vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots.

Ekonomiskā darbība

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 889 694, kas ir par EUR 36
920 jeb 1.92% mazāk nekā 2018. gadā tika plānots. IIN no kopējiem ieņēmumiem
sastāda 27.78%.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze – EUR 256 969, kas ir par EUR 14
525 jeb 5.99 % vairāk nekā 2018. gada sākumā ieplānots. NĪN no kopējiem ieņēmumiem
sastāda 3.78%. Nodokļa atvieglojumi vēl joprojām piemēroti trūcīgām ģimenēm, maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm.
Valsts budžeta transferti tiek plānoti EUR 4 057 049, kas ir par EUR 1 695 574 jeb
69.67% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šie ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda 59.63%. Tajā skaitā valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba
samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota
EUR 688 630 apmērā, kas ir par EUR 73 803 jeb 20.2% vairāk nekā 2018. gada sākumā
ieplānots. Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei tiek plānota EUR 10 167
apmērā, mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klases skolēniem – EUR 30 615
apmērā, mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai no Labklājības ministrijas
– EUR 19 509 apmērā, mērķdotācija feldšeru un veselības punktu uzturēšanai –EUR 13
481 apmērā, mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai – EUR
7660 apmērā, pārējās dotācijas – EUR 120 672. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm
saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem –EUR 1 582 647.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda tsk. speciālā
dotācija pēc IIN koeficientiem saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu Nr.488 tiek
plānota EUR 1 585 192 apmērā, kas ir par EUR 159 495 jeb 11.20% vairāk nekā
2018.gada sākumā tika ieplānots.
Pašvaldību budžeta transferti tiek plānoti EUR 72 861 apmērā, kas ir par EUR 1778
jeb 2.38% mazāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šie transferti no kopējiem
ieņēmumiem sastāda 1.07%.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 5127 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas tiek plānoti EUR 5000 apmērā.
Budžeta iestāžu ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem
tiek plānoti EUR 516 654 apmērā, kas ir par EUR 52 578 jeb 11.33% vairāk nekā 2018.
gada sākumā tika ieplānots. Iepriekš minētie ieņēmumi no kopējiem ieņēmumiem sastāda
7.59%. Šos ieņēmumus veido maksa par izglītības pakalpojumiem EUR 19 052, ieņēmumi par nomu un īri EUR 64 751, tsk. ieņēmumi par zemes nomu EUR 18 002, ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 424 265
un citi maksas pakalpojumi tiek plānoti EUR 8586 apmērā.

Izdevumi tiek plānoti EUR 1 652 559 apmērā, kas par EUR 249 989 jeb 17,82%
vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:
• Viļakas novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centram – EUR
13944;
• Topošo un jauno uzņēmēju projektu konkursam - EUR 16 000;
• Būvvaldes uzturēšanai – EUR 21 078;
• Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem – EUR 65 466;
• Nodarbinātības pasākumiem skolēniem vasaras brīvlaikā – EUR 3 537;
• Viļakas novada ielu un ceļu rekonstrukcijai – EUR 1 047 125;
• Dabas parkam «Balkanu kalni» – EUR 21 616;
• Latgales programmas projekts «Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā» –
EUR 352 652;
• Projekts «Green Palette» – EUR 68 000;
• Projekts «Viļakas ezera krasta un salas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbu
veikšana» – EUR 17 891;
• Projekts «Green Railway» – EUR 10 626.
• u.c. aktivitātēm – EUR EUR 9812.
Viļakas novada ceļu rekonstrukcijā plānotas šādas aktivitātes:
• Grants seguma ceļa «Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova» pārbūve Viļakas
novada Medņevas pagastā;
• Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta «Plešova-Siševa» ceļa pārbūve;
• Viļakas novada pašvaldības Šķilbēnu pagasta Dīķa ielas ceļa pārbūve;
• Grants seguma ceļa «Kozīne-Gubeņi_Repkova_Ņemecki» pārbūve Viļakas novada
Vecumu pagastā.
Latgales programmas projekta «Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā» realizācijas ietvaros:
• «Asfaltbetona ceļa seguma izbūve Viļakas novada Vecumu pagasta Borisovā»;
• «Piebraucamā ceļa izbūve un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā «Sola»,
Susāju pagastā, Viļakas novadā»;
• «Piebraucamā ceļa un izkraušanas laukuma izbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta
Šķilbēnu ciemā»;
• «Laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Viļakas novada Šķilbēnu pagasta
Dubļovas ciemā».

Vides aizsardzība

Šajā postenī ieplānoti līdzekļi Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas
iekārtu uzturēšanai un apsaimniekošanai, izdevumi plānoti EUR 23 248 apmērā, kas ir
mazāk par EUR 276 jeb 1% nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Šajā postenī kopējie izdevumi plānoti EUR 666 073 apmērā, kas ir par EUR 32 988
jeb 5.21% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šo izdevumu daļu sastāda
izdevumi pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai, ūdenssaimniecības uzturēšanai un apsaimniekošanai, apkures nodrošināšanai pagastu pārvaldēs, pagastu un pilsētas teritorijas
apsaimniekošanai kā arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar novada teritorijas sakārtošanu.
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Viļakas novadā

2019. gada aprīlis
Veselība

PAšVAlDīBAS BuDŽEtS 2019 / IEDzīVOtāJu zINāšANAI

Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti EUR 77 335. Salīdzinot ar
2018.gada plānu, izdevumi samazinājušies par EUR 5467 jeb 6.6%. Kupravas feldšeru
un veselības punktam ieplānoti – EUR 8 603, Upītes feldšeru un veselības punktam –
EUR 11 450, projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Viļakas
novadā» īstenošanai – EUR 45 882, projekta «Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā» īstenošanai – EUR 11 400.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti EUR 681 149 apmērā, kas ir par EUR 142 101 jeb 17.26% mazāk
nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Novada muzeju darbības nodrošināšanai ieplānoti
EUR 85 346. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ieplānoti EUR
21 639. Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti EUR 121 719, t.sk
bibliotēku krājumu palielināšanai – EUR 4990, periodikas iegādei – EUR 3153. Kultūras
un Tautas namiem, centriem un pasākumiem ieplānoti EUR 374 767, t.sk. pašdarbības
kolektīvu un pulciņu vadītāju atalgojumam EUR 35 219. Viļakas novada pašvaldība
plāno pabeigt darbus pie Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta un teritorijas labiekārtošanas EUR 138 781 apmērā. Jauniešu un iniciatīvu centriem ieplānoti EUR 39 315.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 3 066 228 apmērā, kas ir par EUR 250 425 jeb 8.89% vairāk
nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. Šos izdevumus veido:
o Pirmsskolas izglītības iestādēm – EUR 353 204;
o Novada pamatskolām un vidusskolām – EUR 2 293 379;
• Projektam «Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā» – EUR 809185;
o Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 118 159;
o Viļakas mūzikas un mākslas skolai – EUR 102426;
o Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem – EUR 78200;
o Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti – EUR 118 418, t.sk. kultūras
sadaļas izdevumiem EUR 30 997;
o Izglītības papildus pakalpojumiem t.i. skolēnu ceļa izdevumu segšanai, skolēnu
pārvadājumiem utml. – EUR 138 701, tsk. Viļakas pilsētas sporta laukuma ar sektoriem
būvniecības projekta izstrādei – EUR 8658;

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumi 2019.gadā plānoti EUR 758 095, kas ir par EUR 29 017
jeb 3.98% vairāk nekā 2018. gada sākumā tika ieplānots. No asignējumiem sociālajai

l Domes sēdes lēmumi

2019. gada 15. aprīlī notika Domes ārkārtas sēde
lēmums Nr. 66
Apstiprināt maksas pakalpojumus Viļakas sociālās aprūpes centrā:

aizsardzībai EUR 132 393 paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju nodrošināšanai – EUR 18 360.
Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti EUR 154 037. Bāriņtiesai – EUR 62 382.
Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās», 2019.gadā pašvaldība
nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa
EUR 19 509 apmērā. Viļakas novada sociālās aprūpes iestāžu uzturēšanai un labiekārtošanai ieplānoti EUR 359 252.

Pašvaldības aizņēmumi

2019. gadā pašvaldība plāno aizņemties EUR 1 642746 dažādu infrastruktūras projektu realizēšanai. Veiksmīgi īstenojot projektus 2019. gadā kopējā aizņēmumu atmaksa
plānota EUR 1232 090.

SPECIĀLAIS BUDŽETS
Ieņēmumi

Speciālā budžeta ieņēmumi 2019. gadā plānoti EUR 241 403 apmērā. No tiem valsts
mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 231 321 un dabas resursu
nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu plānots – EUR 10 082.
Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai tiek sadalīta šādi:
Viļakas pilsēta – EUR 36 338;
Kupravas pārvalde – EUR 17 299;
Medņevas pārvalde – EUR 23 829;
Susāju pārvalde – EUR 15 689;
Šķilbēnu pārvalde – EUR 35 466;
Vecumu pārvalde – EUR 14 458;
Žīguru pārvalde – EUR 18 845;
Novada kopējiem attīstības projektiem – EUR 69 397.
Salīdzinot ar 2018. gada mērķdotāciju pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tā ir
palikusi tādā pašā apmērā. Savukārt, salīdzinot plānu dabas resursu nodoklim par dabas
resursu ieguvi un vides piesārņošanu, tas ir palikusi nemainīga.

Izdevumi

Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 208 537 apmērā. No tiem ekonomiskai darbībai t.i. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai EUR 198 455, vides aizsardzības
izdevumiem – EUR 10 082.
2019. gadā ir plānoti pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana un aizņēmumu
atmaksa, kas no kopbudžeta aizņēmumiem sastāda EUR 48 817 apmērā.
Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
lēmums Nr. 67
Apstiprināt maksas pakalpojumus Viļakas sociālās aprūpes centrā:

2. Noteikt, ka dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi pieejami pensijas vecumu
sasniegušām personām, kurām nav likumisko apgādnieku vai apgādnieks sasniedzis
pensijas vecumu un fizisku traucējumu dēļ nespēj nodrošināt šīs aktivitātes, ko apliecina
izziņa no Viļakas novada Sociālā dienesta.

A.god. Sergej Maksimov un Viļakas novada dome!

Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns
būtu mazāks. /Māte Terēze/

Paldies par atbalstu meiteņu skolas Skaistkalnē tapšanā
un doto iespēju sākt piepildīt sapni!

Lai Dievs svētī Jūs un Jūsu novada ģimenes! Lai augšāmcelšanās notiek ik
katrā un maina mūsu kopīgo sirds pukstu ritmu, tad mīlestības okeāns būs pilnīgs!
Priesteris Andrejs Mediņš
Bārbeles Zēnu pamatskola SAKNES UN SPĀRNI
Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV-3905
Tālr. +371 29 264 639

Viļakas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku dienās un
Valsts svētkos

tuvojoties Valsts svētkiem informējam par Viļakas novada pašvaldības iestāžu
darba laikiem:
30. aprīlis: 8:00-12:00 un 12:30-15:00 (izņemot izglītības iestādes)
1. maijs brīvs
3. maijs: 8:00-12.00 (izņemot izglītības iestādes)
6. maijs brīvs
Sveicam Latvijas Valsts svētkos!
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Viļakas novada vēlēšanu komisija informē!

2019. gada 25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tiesības piedalīties
EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas
mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā.
Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.
Iecirkņi tiks atvērti plkst.7.00 un darbosies līdz plkst. 20.00. Vēlēšanu dienā
vēlētāji varēs nobalsot tikai tajā iecirknī, kurā viņš būs reģistrēts.
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs
vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji
tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no 2019. gada 16.
marta līdz 7. maijam (18. dienai pirms vēlēšanām) iecirkni var mainīt. Reģistrēties
balsošanai citā iecirknī būs iespējams divos veidos:
1. tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu;
2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē.
Iepriekš varēs nobalsot sākot ar 22. maiju. Iecirkņu darba laiks 22. maijā no plkst.
17.00 – 20.00; 23. maijā no plkst. 9.00 – 12.00 un 24. maijā no plkst. 10 00 – 16.00.
Iepriekšējās balsošanas dienās vēlētājs varēs nobalsot jebkurā iecirknī latvijas
teritorijā uz vietas iecirknī mainot vēlētāja balsošanas vietu, tas notiks «Vēlētāju
datu apmaiņas sistēmā» elektroniski.
Cienījamie vēlētāji, lūdzu sekojiet informācijai televīzijā un citos plašsaziņas informatīvajos līdzekļos.
Viļakas novada vēlēšanu komisija
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2019. gada aprīlis

kultūrA

Viļakas novadā

krapē godina nemateriālā kultūras mantojuma vērtības

29. martā krapes tautas namā tika pasniegti apliecinājumi par nemateriālā kultūras mantojuma astoņu
jaunu vērtību iekļaušanu latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
Svinīgās ceremonijas dalībniekus uzrunāja Ogres novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš uzsvēra, ka Latvijas lauki un cilvēki, kuri tur darbojas, ir lielākā
Latvijas vērtība. Priekšsēdētājs norādīja, ka laukos ir ļoti
daudz kultūrvēsturiskas vērtības, kuru saglabāšanai, uzturēšanai un attīstībai nepieciešams pašvaldības un valsts finansējums, un to saglabāšana, piemēram, baznīcu attīstība un
skolu saglabāšana, ir īpaši būtiska, jo veicina cilvēku vēlmi
dzīvot savā pagastā un tā ir vieta, kas pulcina vietējos iedzīvotājus, stiprinot identitāti ar savu pagastu. E. Helmanis norādīja, ka, novērtējot šīs lauku vērtības, Ogres novada pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai uz visiem novada pagastiem vestu
ceļi ar cieto segumu, ir saglabājusi visas lauku skolas savā
novadā, kā arī dod iespēju dažādām iedzīvotāju grupām un
organizācijām, tostarp baznīcu draudzēm, saņemt finansējumu dažādu projektu īstenošanai, organizējot projektu konkursus. «Tieši laukos, ne pilsētās un daudzdzīvokļu mājās,
slēpjas īstā latviskā identitāte. Lauki – tās ir mūsu saknes, no
kurienes mēs visi esam nākuši. Laukos ir daudz cilvēku, kuri
ir aktīvi un darbojas kultūrā, un tie ir galvenie gaismas nesēji.
Atbalstot viņus, gan no pašvaldības, gan valsts puses, mēs
iegūstam gaismas stariņu laukos,» sacīja E.Helmanis.
Klātesošos uzrunāja arī Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktore Signe Pujāte, kura atklāja, ka šis ir
jau otrais pasākums, kad tiek sumināti to vērtību nesēji,
kuri novērtē nemateriālo kultūras mantojumu. S.Pujāte atzina, ka cilvēki, kuri saglabā nemateriālā kultūras mantojuma
vērtības, runājot simbolu valodā, ir gluži kā pasaku varoņi,
kuri spēj runāt zvēru un putnu valodā, jo ne visi saprot un
novērtē to darbu, ko šie cilvēki paveic, turklāt viņiem ir
īpaši attīstītas maņas un spēja novērtēt to, kas mantots no
paaudzes paaudzē, to saglabājot un nododot tālāk. S.Pujāte
uzsvēra, ka svarīgi arī, lai kultūrvēsturisko mantojumu un
darbu to saglabāšanā novērtētu arī pašvaldības un citas
institūcijas, kuras pieņem lēmumus to turpmākā liktenī, lai
šīs vērtības netiktu nonivelētas, bet gan pārvērstas ar plus
zīmi kā resurss dažādās nozarēs. S.Pujāte uzsvēra, ka pasākums tiek rīkots ārpus Rīgas, Latvijas laukos, tā uzsverot,
ka «arī ārpus Rīgas rit dzīve, kuras labad mēs visi strādājam». LNKC direktore sveica visus, kuri ieguldījuši lielu
darbu un tas novērtēts, konkrēto vērtību iekļaujot nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kā arī pateicās visiem,
kuri iesaistīti šī pasākuma tapšanā – Nemateriālā kultūras
mantojuma padomei un neatkarīgiem ekspertiem, kuri vērtēja pieteikumus, LNKC komandai, Krapes Tautas namam.
S.Pujāte atklāja, ka Krape kā ceremonijas norises vieta
šogad izvēlēta, jo tajā aktīvi darbojas biedrība «Skaņumāja», kas Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstam pieteikusi jau četras vērtības. Iepriekšējā gadā
biedrība «Skaņumāja» saņēma šādu apliecinājumu par
divām vērtībām, kas iekļautas Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā: Latgales mazo bundziņu - bubyna spēles tradīcija un Ieviņa tipa ermoņiku
būvēšanas un spēlēšanas tradīcija. Biedrība «Skaņumāja»
ir nevalstiska organizācija, kas darbojas kopš 2006. gada.
Biedrības darbības mērķi ir tautas mūzikas procesu veicināšana; tautas mūzikas kolektīvu un individuālu muzikantu

darbības atbalstīšana; pasākumu rīkošana un tehniskā
nodrošināšana; izglītojoša darbība, kursu un nometņu
organizēšana, starptautiskā sadarbība. Biedrība sniedz arī
tādus pakalpojumus kā tautas mūzikas instrumentu
remonts un izgatavošana, pasākumu apskaņošana, tautas
mūzikas un folkloras priekšnesumu (koncertu u.c.) organizēšana. Biedrība atrodas Krapes pagasta «Krapēs».
Ozola stādu un apliecinājumu par nemateriālā kultūras
mantojuma vērtību un tās iekļaušanu Latvijas Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā saņēma:
Gaujas plostnieku amata prasmes (pieteicējs biedrība «Gaujas plostnieki»). Gaujas plostnieku amata prasmes ir sezonālas, tās ietver zināšanas par plostu siešanu
un plostu pludināšanu pa Gauju, izmantojot upes straumi
un labi pazīstot tās plūduma raksturu pavasarī. Gaujas
plostnieku amata prasmes mūsdienās, kopš Gauja vairs
netiek izmantota kā ūdensceļš kokmateriālu pludināšanai,
tiek saglabātas un uzturētas reizi gadā – ik pavasari, maija
trešajā nedēļā, kad Gaujas krastā pirms Spicu tilta (starp
Valku un Smilteni) tiek siets Gaujas plosts un pludināts
pa upi līdz Strenčiem. Uz plosta siešanu pulcējas vairāki
desmiti vīru, kuri liek lietā no vecajiem Gaujas plostniekiem pārmantotās plosta siešanas prasmes. Visas dienas
garumā kopīgiem spēkiem no 6 m gariem priedes baļķiem
top plosts ar 10 plenēm (daļām).
Dubultauduma šatiera segu aušana ziemeļvidzemē
(pieteicējs Valkas novada dome). Segu aušana dubultauduma veidā jeb dubultauduma šatiera (ieaustas krāsu pārejas joslas) segu aušana Ziemeļvidzemē ir sena vietējo
audēju tradīcija (ap 19. gs). Dubultauduma šatiera segas
raksturojamas kā biezas, stingras, abpusēji skatāmas (katrā
pusē savādāku šatiera sakārojumu) un lietojamas svītrainas
vilnas segas. Tradicionāli Ziemeļvidzemes kopienas audēji
šīs segas darināja ziemas mēnešos. Ziemeļvidzemē auda
patiesi iespaidīgas dubultauduma šatiera segas, kurās krāsu
salikumi visbiežāk ņemti no dabas. Līdz 19. gs. otrai pusei
dzija tika krāsota ar augu valsts krāsām.
Pēterburgas ermoņiku spēlēšanas tradīcijas (pieteicējs biedrība «Skaņumāja»). Pēterburgas ermoņiku spēle
dzīvā tradīcijā šobrīd ir saglabājusies Latvijas un Lietuvas
teritorijā, nedaudz arī Baltkrievijā. Pēterburgas ermoņika
(Pēterburģene, garmoška, trīsrindene) ir Sanktpēterburgas
darbnīcās izveidots raksturīga dizaina vācu tipa ermoņikas
modelis. Pēterburgas ermoņikas ir nelielas, vizuāli pievilcīgas – ar taisnstūra kaula vai plastmasas taustiņiem, nereti
noformētas ar inkrustācijām koka daļās un raksturīgiem
nošķeltiem korpusa stūriem, kuros parasti attēlota lira vai
tauriņš. Pēterburgas ermoņikas bija neatņemama muzikālā
pavadījuma sastāvdaļa dažādās sadzīves norisēs, talkās,
ballēs un kāzās, masku gājienos u.c. Instrumenta skanējums
ir tembrāli kupls un reizē gan maigs, gan pietiekami skaļš.
Caurspēlējamās cītaras spēle (pieteicējs biedrība
«Skaņumāja»). 19.gs pēdējās desmitgadēs, saplūstot aizgūto bezgrifa cītaru konstrukcijai ar senākajām kokļu izgatavošanas un spēles tradīcijām, izveidojas kāds jauns savdabīgs instruments – caurspēlējamā cītara. Tā spēlēta gan
kā soloinstruments muzicējot mājās, gan kā kapelas instruments, kopā ar ermoņiku, vijolēm un citiem tradicionālajiem
20. gadsimta pirmās puses stīgu kapelas instrumentiem.
Spēles tradīcijai ir raksturīga pavadījuma akordu veidošana,
ar pirkstiem nosedzot neakorda stīgas (līdzīgi etnogrāfiskās

kokles spēlei) un melodijas spēle ar kreisās rokas īkšķi.
knipelēšanas prasme (pieteicējs Rīgas pilsētas
pašvaldības Kultūras un tautas mākslas centrs «Ritums»).
Knipelētu mežģīņu darināšana ir viena no daudzajām tradicionālajām tekstilrokdarbu prasmēm, kuras Latvijā prot
un darina tikai nedaudzas tautas daiļamata meistares.
Viskrāšņākās mežģīnes no atlases knipelēto mežģīņu
objektiem ir sastopamas: Latgalē tautas tērpa galvas autos,
kreklos un priekšautos, Vidzemē un Zemgalē sievu cepurēs, Kurzemē nāmatos, snātenēs un dvieļu galos, tās lietotas
brunču, palagu un citu sadzīves tekstiliju rotāšanai.
Interesants ir fakts, ka gandrīz visas 20.-21. gadsimtā darinātās tautas tērpu vai linu dvieļu galu mežģīnes ir 19. gadsimtā darināto etnogrāfisko mežģīņu atdarinājumi vai to
variācijas. Tas liecina, ka lokālo mežģīņu amatu saglabāšanos un attīstību veicina tautā esošās, dzīvās tradīcijas –
Dziesmu svētki, kāzas, bēres kristības un citi pasākumi.
lībiešu kultūrtelpa (pieteicējs biedrība Līvõ kultūr
sidām). Lībieši ir Baltijas jūras somu tauta, kas izveidojusies Latvijas teritorijā pirms vairāk nekā 1000 gadiem.
Savulaik lībieši apdzīvojuši plašas teritorijas Vidzemē un
Kurzemē, kas vēstures gaitā ievērojami samazinājušās, 19.
gs. vidū aptverot tikai nelielu areālu Svētupes lejtecē un
14 Ziemeļkurzemes lībiešu zvejniekciemus no Ovišiem
līdz Ģipkai, ko mūsdienās apzīmē ar nosaukumu «Lībiešu
krasts» (Līvõd rānda). Lai gan kopienas struktūra mūsdienās liecina par izvietojumu gandrīz visā Latvijas teritorijā,
tā joprojām saglabā ciešas saites ar pēdējo lībiešu kompakti
apdzīvoto teritoriju Ziemeļkurzemē – Lībiešu krastu, kura
savdabība veicinājusi lībiešu kultūrtelpas saglabāšanos un
kura joprojām glabā nozīmīgu lībiešu nemateriālo mantojumu – lībiešiem nozīmīgu kultūrvidi ar valodas un kultūras
pieminekļiem, tautas celtniecības pieminekļiem un tradīcijām, turklāt kultūrvide pastāvīgi tiek izmantota nemateriālā mantojuma saglabāšanai un apguvei.
rucavas tradicionālā kultūrtelpa (pieteicējs Rucavas
novada dome). Rucavas kultūrā saglabājušās senāsvienbalsīgās dziedāšanaspēdas, kas uzskatāma par savdabīgu
komunikācijas veidu un tautas tērpa darināšanas un nēsāšanas tradīcijās – tautas tērpā atšķirīgas iezīmes no kaimiņiem ir sievu galvasauts nāmats, meitu galvas rota kaspina,
3 villaines: baltā, rūtainā jeb mārģine un lina villaine drābule jeb snātene, kas atšķirībā no kaimiņiem tiek sastiprinātas ar vienu vai divām saktu čupām virs elkoņa. Rucavas
kultūrtelpa veidojusies uz baltu kultūras (kuršu, prūšu)
pamata, jaunākos laikos, mijiedarbojoties ar lietuviešu,
poļu, krievu, baltvācu, zviedru un citu tautu kultūrām.
Kultūrtelpa ar savu bagāto, savdabīgo kultūras mantojumu
un dzīvajām tradīcijām joprojām piesaista interesentus un
kultūras pētniekus gan no Latvijas, gan citām zemēm.
upītes kultūrtelpa (pieteicējs biedrība «Upītes jauniešu folkloras kopa»). Upītes kultūrtelpa ir daļa no vēsturiskā Abrenes apriņķa, kas unikāla ar saglabāto un dzīvo
Ziemeļlatgales latviešu (latgaliešu) kultūras mantojumu,
tradīcijām un valodu. Upītes kultūrtelpā robežojas un
mijiedarbojas Baltinavas un Šķilbēnu izlokšņu areāli, kā
arī vēsturisko lauku centru (miestu) Viļakas un Baltinavas
ietekmes areāli. Upīte ievērojama ar to, ka vienīgie
Ziemeļlatgalē izzina, pēta, saglabā, attīsta un nodod tālāk
dančus, rotaļas un spēles. Apliecinājumu par Upītes kultūrtelpas iekļaušanu nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā saņēma Annele Slišāne.
Teksts: www.ogresnovads.lv. Foto: reinis Oliņš
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kultūrA

kapela «Atzele» tautas muzikantu un ziņģētāju saietā
«kokneses ziņģe 2019»

6. aprīlī Viļakas kultūras nama muzikantu kapela «Atzele» piedalījās tautas muzikantu un ziņģētāju saietā «kokneses ziņģe – 2019».

Viļakas kultūras
nama
dramatiskais
kolektīvs
piedalās
pasākumā
«Joku Bānītis
piestāj Bērzpilī»

Mūsdienās ikviens tūrists tiek piesaistīts ar grezniem, neredzētiem un pat ekstrēmiem piedāvājumiem. Var baudīt dabas
skaistumu un klusumu, iepazīt mākslas pieminekļu mantojumu
vai iziet sajūtu vai šķēršļu takas. Bet Bērzpilī tūrisma sezona
sākās 13. aprīlī kopīgā izbraucienā ar Joku bānīti, kur dramatiskie kolektīvi no dažādiem latgales novadiem piedāvāja mazā
apjoma skatuves iestudējumus – skečus. šogad pasākumā «Joku
Bānītis piestāj Bērzpilī» piedalījās arī Viļakas kultūras nama
dramatiskais kolektīvs.

Starpnovadu dramatisko kolektīvu saieta mērķis ir uzturēt dzīvas
skeču spēlēšanas tradīcijas, veidot sadarbības kontaktus starp novadu
dramatiskajiem kolektīviem un rast idejas jauniem iestudējumiem.
Prieks bija tikties ar tuviem draugiem un kolēģiem – ar Bērzpils
aktieriem, Briežciema kolektīvu «Sipiņi», Lazdukalna «Zibšņu» spēlmaņiem, Krišjāņu pašdarbniekiem. Priecājāmies iepazīties ar Dekšāres
TN dramatisko kolektīvu «Kūpā» un Rogovkas amatierteātra dalībniekiem. Pasākums izdevās sirsnīgs un jautrs.
Viļakas dramatiskā kolektīva vadītāja I. lindenberga
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Kokneses kultūras namā skanēja jaunākas un vecākas ziņģes,
varēja redzēt un dzirdēt brīnišķīgus ziņģētājus un muzikantus.
Pasākumā Atzeles kapelai bija
uzdevums sagaidīt un iesildīt apmeklētājus pirms koncerta sākuma. Tā bija vesela stundas programma ar dažādām – gan jautrām, gan liriskām melodijām. Arī
pasākuma starpbrīdī Atzeles kapelas muzikanti radīja jautru un
dejisku noskaņojumu apmeklētajiem. Publika dziedāja līdzi un
dejoja.
Mūsu kapelai līdzi muzicēt
pievienojās arī citi pasākuma muzikanti. Kopā «Kokneses ziņģē»
piedalījās 25 ansambļi no visas
Latvijas un viesi no Lietuvas.
Viļakas Kultūras nama
kapelas «Atzele» vadītāja
Ilona Bukša

Amatierteātra «Virši» pirmizrāde
Žīguru kultūras namā

Aprīļa sākumā Žīguru kultūras nama amatierteātris «Virši» skatītājus iepriecināja ar
savu kārtējo izrādi.
Šoreiz tik ierastās Danskovītes lugas nomainīja Monikas
Zīles 2-cēlienu «Pylns džentelmeņa komplekts» iestudējums
(režisore Valentīna Kaļāne). «Gan
augumā brašs, gan smuks no
vaiga, gan valoda gluda. Un vēl
tā dārgā panna! Pilns džentlmeņa
komplekts!» Tā lugas varone Olga – veikala īpašniece, Ligitas
krustmāte (Vera Andrejeva) raksturo jauno pagasta saimniecības
speciālistu – Edgaru Rimšu (Mārtiņš Kaļāns).
Darbība mijas kā pagasta pārvaldnieka Jura Stupāna (Rihards
Makarovs), viņa sievas, kultūras
nama vadītājas Vandas (Mārīte
Bukovska) un Stupānu meitas,
vietējās bibliotekāres Ligitas (Laima Timmermane) dzīvoklī, tā arī
viņa bijušās sekretāres, atraitnes
Veronikas (Zoja Biuka) dzīvoklī.
Autoservisa meistars Vladislavs –
iesaukts par Ladzju, Ladzjuku
(Pēteris Nāgels) ir akli iemīlējies
pagasta pārvaldnieka meitā Ligitā. Toties Ligitai sirds sāp par
Edgaru, ar kuru izšķīra nelaimīgs
pārpratums. Edgars ir ieradies, lai
šo pārpratumu atrisinātu. No balamutes un dzērāja Nikolaja (Ivars
Bukovskis) Edgars uzzina, ka viņa laimei ceļā stāv Vladislavs.
Māksliniece Ruta (Līga KaļāneKokareviča) ierodas, kā saukta un
ar Veronikas un Edgara gādību
viņa nonāk Vladislava rokās, bet
Edgars atgūst savu Ligitu. Saviem
aktieriem gribu teikt, ka laime nav
atrodama apmierinājumā ar sevi,

bet ja esi atdevis sevi visu un savus
spēkus lomai, tad jau panākumi
neizpaliek. Skatītājs ļoti labi atšķir
patiesu spēli no haltūras. Man
prieks, ka mani aktieri nav no
pēdējā. Visi ļoti labi iznesa savu
tēla uzdevumu. Protams, pietrūka
«noslīpēšanās», jo tikko kā virmoja atskaņas no ikgadējā «Vecgada
šova» programmas. Nepilnu triju
mēnešu laikā, ieskaitot visas slimošanas un izbraucienu uz Pe-

dedzes Tautas namu ar muzikālajiem numuriem, ir tapusi jauna
izrāde. Mums ir paveicies, ka
mums apkārt ir tik daudz talantīgu
un jauku cilvēku, jāmācās tikai
viņus novērtēt. Paldies Jums visiem! Liels paldies par atbalstu
suflierei Dainai Boronenko un
visiem jums, kas nāk skatīties!
Amatierteātra «Virši»
režisore V. kaļāne
Foto: Ingrīda šīriņa

Vilakas novada_APRILIS_2019_avize.qxd 29.04.2019 16:09 Page 17

2019. gada aprīlis

Viļakas novadā

Mana pieredze latvijā – Gruzijas brīvprātīgā stāsts
JAuNIEšu AktIVItātES

Sveiki! Mans vārds ir Beka Beriashvili, esmu no
Gruzijas un no 05.08.2018 līdz 01.04.2018, astoņus
mēnešus, dzīvoju un strādāju kā brīvprātīgais latvijā,
pilsētā Balvi. Mana pamata darba vieta bija Balvu
bērnu un jauniešu centrs, blakus tam, atkarīgi no projekta vajadzībām, strādāju arī Viļakas novadā, pamatā
Viļakas pamatskolā un dažās citās vietās novadā.
Mans brīvprātīgais darbs bija par neformālo mācīšanos,
līdz ar to, man, kā brīvprātīgajam, pamatdarbi bija organizēt un novadīt dažādas aktivitātes bērniem un jauniešiem,
kas būtu interesantas, jautras un informatīvas viņiem un
visa pamatā bija neformālā izglītība. Protams, manos darbos bija iekļauts arī darbs kopā ar kolēģiem, kas ļāva man
palīdzēt un ieviest viņu idejas un plānotās aktivitātes.
Sāku ar ārdurvju aktivitātēm, laikapstākļi augustā bija
fantastiski un vairāk vai mazāk tas ilga līdz oktobra vidum.
Es organizēju futbola pasākumus vietējiem jauniešiem,
kas ļāva man vairāk tos iepazīt un iepazīstināt ar sevi.
Paralēli tam, mūsu centrs organizēja un īstenoja daudzus
fantastiskus pasākumus un aktivitātes priekš vietējiem
iedzīvotājiem. Oktobrī laikapstākļi pasliktinājās , līdz ar
to aktivitātes pārgāja iekštelpās. Izveidoju dažādas Kahoot

spēles par sportu un moderno dienu pasākumiem un šīs
spēles organizēju vietējiem jauniešiem. Brīvprātīgā darba
laikā, kopā ar saviem kolēģiem īstenojām vairākus
«Gruzijas nacionālos pasākumus», pārsvarā BBJC telpās
un ārpus tām: Viļakas skolā un un citos jauniešu centros
Viļakas novadā. Šajos nacionālajos pasākumos gatavoju
gruzīnu tradicionālos ēdienus, izveidoju prezentācijas par
Gruziju un stāstīju bērniem un jauniešiem par savu valsti,
par tūrismu, vēsturi un rakstību, jo daudziem interesē
mūsu alfabēts un kā to pareizi rakstīt. Šajos pasākumos
mums bija daudz jautrības un prieka. Paralēli šiem pasākumiem, es sāku vadīt robotikas nodarbības Viļakas pamatskolā un pirmdienās tikos ar pirmās un septītās klases bērniem, lai kopā saliktu robotu un to programmētu. Šīs aktivitātes bija izglītojošas un produktīvas priekš abām pusēm
– man un bērniem, jo ne katru dienu ir iespēja pašiem
salikt konstrukcijas, kas ir vismaz 500 EUR vērtas.
Atceros, ka tikai vienu reizi mēs nevarējām salikt robotu
laikā, jebkurā citā dienā mūsu darbam bija lieli panākumi.
Latviešu bērni ir gudri, talantīgi un labi audzināti un esmu
pārliecināts, ka viņiem ir spilgta nākotne priekšā.
Brīvprātīgā darba laikā, darīju arī digitālo darbu, veidojot diplomus, afišas utml. Godīgi sakot, tas nebija nekas
labs, jo pašam nepatika savi veikumi, taču šī jaunā pieredze, atkārtojot darbu un mācoties ko jaunu ar katru mēģinājumu, bija ļoti laba, jo mājās es nebūtu to darījis. Tāpēc
paldies projektam, kas radīja man šo iespēju!
Nenoguršu rakstot par to, cik labi bija mani kolēģi,
otrs brīvprātīgais un projekta koordinators. Jau kopš manas
pirmās dienas viņu attieksme pret mani bija «ko mēs
varam izdarīt, lai Tava dzīve būtu labāka te». Viņi bija
ļoti uzmanīgi un katru reizi, kad es jautāju kaut ko, uzreiz
tika reaģēts. Personīgajā līmenī viņi arī ir ļoti labi cilvēki
un esmu ļoti priecīgs ka man bija iespēja satikt viņus un
iepazīt personīgajā līmenī. Esmu pārliecināts, ka jebkurš,

kurš dosies uz Balviem un Viļaku, kā brīvprātīgais šādā
projektā, noteikti pavadīs laiku lieliski, jo ar cilvēkiem,
kas ir iesaistīti šajā projektā, tas ir garantēts.
Noslēgumā, vēlējos pateikt paldies visiem, kas deva
man iespēju būt daļai no šī projekta, vēlos teikt paldies
abām organizācijām. Īpašs paldies ir manai Latvijas koordinatorei un cilvēkiem, kas strādā BBJC. Esmu ļoti pateicīgs cilvēkiem no Balvu un Viļakas novadiem, ar kuriem
man bija profesionālas attiecības. Šis projekts ir ļoti īpaša
nodaļa manā dzīvē un to es atcerēšos mūžam!
«Beka piedalījās brīvprātīgajā darbā, ko veica projekta
Nr. 2018-1-LV-KA125-002091 «Share the opportunities!»
ietvaros. Esam ļoti pateicīgi viņam par laiku un darbu,
ko Beka ieguldīja, lai dažādotu mūsu ikdienu, veicinātu
solidaritāti un izpratni vienam par otru! Paldies, Beka
par šiem lieliskajiem astoņiem mēnešiem,» projektu koordinatore Santa.
Tekstu sagatavoja: Beka Beriashvili
Tekstu tulkoja: Santa komane
Foto: personīgais arhīvs

Aicina pieteikties organizācijas projektu konkursam jauniešu motivēšanai mācīties

Viļakas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos Jauniešu iniciatīvu projektu konkursam, kas tiek īstenots Eiropas Sociālā
fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPurS) ietvaros.
kas var iesniegt projektus?
Jaunatnes organizācija; biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un
nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.
kas ir projekta mērķa grupa?
Vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klašu skolēni un profesionālo izglītības programmu 1.–4. kursa audzēkņi ar risku priekšlaicīgi pamest mācības.

Pētījumu liecina, ka biežākie priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk PMP)
riski ir – grūtības mācībās, motivācijas trūkums, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi,
veselības problēmas u.c.
PMP nopietni ierobežo izglītojamo izaugsmi un panākumu profesionālajā jomā,
radot sociālās problēmas un sociālās atstumtības risku.
kāds ir projektu mērķis?
1. Palielināt PMP riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
2. Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
kādas aktivitātes var iekļaut projektā?
Pasākumi, neformālās izglītības metodes (nometnes, pārgājieni, āra aktivitātes; personības pilnveides pasākumi; personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību;
līdzdalības prasmes pilnveidošana u.t.ml.)
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 3. jūnijam.
Iesniegšanas veids: Personīgi vai pasta sūtījumā – Viļakas novada pašvaldība,
Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 vai elektroniski uz dome@vilaka.lv.
finansējums: vienam projektam pieejamais finansējums ir 4600 EUR. Pieejams
finansiāls atbalsts 4 projektiem.
Projekta īstenošanas termiņš: 3–18 mēneši.
Konkursa dokumenti pieejami Viļakas novada domes mājaslapā www.vilaka.lv
Konsultācijas par projektu konkursu (iepriekš piesakoties) var saņemt pie Viļakas
novada pašvaldības kontaktpersonas Santas Komanes, tel. nr.: 64507216, santa.komane@vilaka.lv vai pie Gintas Locānes tel.nr. : 64507213 izg.nodala@vilaka.lv .

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta
mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā
ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
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Vecvecāku pasākums «Namiņā» «Dziesmu joku karuselis»

Viena stunda laimes asaru,
Trīsdesmit piecas minūtes sapņu,
Desmit minūtes jauku domu,
Un Laimes sajūta visiem.
tā īsumā varētu raksturot
pasākumu, kas notika Viļakas
pirmsskolā 25. aprīlī.
Par tradīciju kļuvis pasākums
vecvecākiem, ko organizējam pavasarī, kad daba modusies.
Pasākums sen izlolots un ilgāku laiku gatavots, lai īstajā brīdī
uzburtu brīnumu.
Tā uz vecvecāku svētkiem
sarotājām telpas pavasarim par
godu, tapa skolotāju veidoti apsveikumi gaviļniekiem.
Jau laiku atpakaļ svētku ideju
izloloja mūzikas skolotāja Elita
Logina, lai darītu svētkus jaukākus pašiem bērniem. Dziedājām,
dejojām, mazus skečus spēlējām,
rāpojām un saulīti priecējām. Visi

kopā ar pasākuma vadītājām Vidu
un Ilgu (Viktorijas māmiņa un vecmāmiņa), kas tēloja Mākslinieku un
Biti uzgleznojām krāšņu ziedu.
Katrs apsveikums vecvecākiem
piešķīra jaunu toni krāsu paletē.
Mīļi skāvieni ar apsveikumiem
visiem ciemiņiem un vadītājas

dāvātie Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes kalendāri sagūla
vecvecāku un ciemiņu rokās.
Katrs pirmsskolas audzēknis saņēma interesanti smaidošu sejiņu
ar balonu mēlītes vietā.
Kopā pavadīts laiks priecēja
ciemiņus un mūs pašus.

Šādi kopā būšanas mirkļi ir
patiesāki un neatsveramāki par
visiem pasaules labumiem kopā
ņemtiem.
Pateicos visiem vecvecākiem
un ciemiņiem par iespēju paciemoties pie mums.
Tikai cilvēki, kas patiesi mīl

savu darbu un bērnus, var radīt
brīnumu citiem. Pateicos par
skaistajiem svētkiem savām skolotājām. Lai daudz radošu ieceru
realizāciju arī turpmāk!
Ar visiem kopā bija un pasākumu fotografēja iestādes
vadītāja lilita šnepere

ziemeļlatgales tūrisma uzņēmēji tiekas rekovas dzirnavās

3. aprīlī plkst. 11.00 tūrisma speciālisti un tūrisma uzņēmēji kuplā skaitā
no ziemeļlatgales – Balvu, Viļakas, kārsavas, rugāju un Baltinavas novadiem, pulcējās rekovas dzirnavās uz ikgadējo tikšanos pirms aktīvās tūrisma sezonas.
Tikšanās mērķis bija atskatīties uz
2018. gada tūrisma sezonu, pārrunāt tūrisma attīstības tendences reģionā, atskatīties
uz kopīgi paveiktajiem darbiem Ziemeļlatgales kā tūrisma galamērķa atpazīstamībai,
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kā arī tūrisma objektu saimnieki tika aicināti dalīties informācijā par jaunumiem
konkrētos tūrisma objektos. Šādas tikšanās
ir īpaši vērtīgas, lai tūrisma objektu saimnieki uzzinātu vairāk viens par otru un veidotos jauna sadarbība.
Pasākumu atklāja Rolands Keišs ar
iedvesmojošu stāstu par atdzimušajām
Rekovas dzirnavām, dzirnavu ēkas rekonkstrukcijas gaitu, nākotnes plāniem un to,
kādas iespējas šeit tiek piedāvātas vietējiem
uzņēmējiem un ceļotājiem.
Tikšanās laikā tūrisma speciālisti –
Ineta Bordāne no Balvu novada pašvaldības un Inese Matisāne no Viļakas novada
pašvaldības – sniedza nelielu atskatu uz
2018. gadā paveikto, kā arī informēja par
plānotajām mārketinga aktivitātēm tūrismā
šajā gadā un lielākajiem pasākumiem novados 2019. gadā. Tika uzsvērti efektīvākie
komunikācijas un mārketinga rīki – Google, Facebook, Instagram, to nozīme uzņēmuma reklamēšanai un tika uzdots mājasdarbs visiem uzņēmējiem, pārbaudīt vai
mēs esam atrodami google.com?
Mārīte Orniņa no Rugāju novada pašvaldības prezentēja jaunu kvalitatīvu un
iedvesmojošu video par Rugāju novadu,
kā arī informēja par jaunumiem Latgales
reģiona tūrisma asociācijā «Ezerzeme», kā
arī aicināja iestāties asociācijā un izmantot
iespējas, piedaloties tās organizētajos semināros un pasākumos, kā tuvāko minot
25. aprīļa Instagram semināru Rezeknē.
Katru gadu apmeklētāju skaits Ziemeļlatgales reģionā pieaug, 2018. gadā sasniedzot 65059 apmeklējumus – pieprasījums
palielinājies aktīvās atpūtas uzņēmumos,
jo pagājušajā sezonā darbu uzsāka vairāki
jauni uzņēmumi – SUP dēļu noma Viļakas
ezerā, koka laivu noma Balvu ezerā, pilnveidots piedāvājums veikparkā Balvos,
LaserTag LATGALE Kārsavā, atklāts peintbols Baltinavā; kultūrvēstures un sakrālajos objektos, jo vairākas baznīcas tika
atvērtas apmeklētājiem sestdienās un svēt-

dienās – gan Viļakas katoļu baznīca, gan
Balvu luterāņu baznīca. Ziemas sezonā
popularitāti jau ceturto gadu guva pasākums «Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē», tāpēc
varbūt būtu noderīgi šada veida akcijas,
pasākumus rīkot ne tikai ziemas sezonā bet
arī aktīvajā tūrisma sezonā!
Ziemeļlatgalē tūrisma piedāvājums ar
katru gadu kļūst piesātinātāks un daudzveidīgāks! Atsaucoties uz lielo pieprasījumu, Rekovas dzirnavās aprīlī un maijā
katru ceturtdienu ikviens tiek aicināts uz
z/s Kotiņi gardo produktu meistarklasēm,
kā arī Viļakas novads aicina apmeklēt
nacionālo partizānu mītnes dabas liegumā
«Stompaku purvi» un klātienē novērtēt
Viļakas katoļu baznīcas «Ziemeļlatgales
pērles» jauno izskatu. Baltinava aicina
izmantot peintbola pakalpojumus. Turpinās
attīstīties arī velo tūrisma piedāvājums,
vasarā notiks dažādi velo braucieni un
ekspedīcijas.
Balvu rajona partnerības pārstāve Ieva
Leišavniece informēja par LEADER projektu iespējām uzņēmējiem un par apstiprināto VRG sadarbības projektu «Velo
tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam
«EuroVelo11»». Tuvākajā laikā projekta
ietvaros paredzēts – projekta atklāšanas

konference, 08.05.2019 Balvos un semināru cikls, kas veltīts Austrumlatvijas tūrisma attīstībai un pilnveidošanai, piesaistot
uzņēmējus, kas atrodas EV11 maršruta teritorijā.
Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste
Regīna Indriķe stāstīja par esošo un turpmāko sadarbību dabas tūrisma veicināšanai Ziemeļlatgalē un Dabas aizsardzības
pārvaldes aktualitātēm, īpašu interesi izraisīja stāstījums par savvaļas sugu aizsardzību un CITES. Tā kā paši uzņemam tūristus
un esam arī lieli ceļotāji, mūsdienās ir
aktuāli zināt, kā nekļūt par kontrabandistu,
ko drīkstam ievest un izvest uz ārvalstīm!
Pēc informatīvās daļas varēja nobaudīt
Rekovas dzirnavas saimnieku sagatavotos
ēdienus – zirņu burgerus un pupu kotletes,
divu veidu vārītas pērļu grūbas, kā arī pērļu
grūbu saldo. Noslēgumā interesenti varēja
doties ekskursijā pa Rekovas dzirnavām.
Vairāk informācijas par jaunumiem,
pasākumiem, dažādiem semināriem skatīt
katra novada mājas lapā – turisms.balvi.lv,
www.vilaka.lv, www.baltinava.lv, visit.karsava.lv, www.rugaji.lv
Laipni gaidīti Ziemeļlatgalē, izbraucot
un atklājot vēl nebijušas vietas un garšas!
Inese Matisāne
Viļakas novada tūrisma speciāliste
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Baznīcas
teritorijas
sakopšanas
talka

BAzNīCAS DrAuDŽu zIŅAS

Viļakas novadā

«Pateicība Dievam! Deo
gratias! Paldies visiem Viļakas
Romas katoļu draudzes locekļiem un visiem labas gribas cilvēkiem par piedalīšanos talkā!
Paldies visiem, kuri rūpējas,
lai mūsu Ziemeļlatgales pērle
mirdzētu!
Paldies vairāk kā 50 talciniekiem, kuri piedalījās 6. aprīļa talkā un pēc tam organizētajos uzkopšanas pasākumos, lai
sakoptu vidi ap baznīcu!
Paldies visiem, kuri lūdzās
par draudzes saimniecisko darbu norisi!
Nesatraucieties, ja netikāt,
sakopšanas darbi turpināsies
arī nākotnē,» pateicībā Viļakas
Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels.

Gavēņa laika dziesmu koncerts Baltinavā, rekovā un Viļakā

13.aprīlī trīs koncertus vienā
dienā trīs dažādās baznīcās:
Baltinavas, šķilbēnu un Viļakas
romas katoļu baznīcās – sniedza Jāzepa Vītola latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas klases studente Ilze Cepurniece, sievas no upītes: Daina Slišāne, ligita Spridzāne,
Irēna keiša, līvija Supe, Valentīna keiša, Iveta logina, jaunais upītes puisis Domeniks
Slišāns un draugi no Briežuciema Aija logina un Diāna logina.
Upītes dziedātājas ar Ilzi Cepurnieci iepazinās pagājušā gada
simtgades dziesmu un deju svētkos Rīgā, kur 2.jūlijā kopā dziedāja Garīgo dziesmu koncertā
Rīgas Domā. «Tas bija neaizmirstams mirklis, kad Rīgas Domā
kopā dziedāja sievu, vīru, jauktie
un bērnu kori un mēs – Upītes
sievas,» atcerējās Ligita Spridzāne un Valentīna Keiša. Pateicoties
šim garīgās mūzikas koncertam,
Ilze Cepurniece, kura nāk no
Dienvidlatgales Vanagu ciema
(kas atrodas starp Līvāniem un
Preiļiem), sadraudzējās ar Upītes
dziedātājām.
Upītes tradicionālie dziedātāji
kopā ar draugiem 13.aprīļa koncertā kopā dziedāja dziesmas no
vecās grāmatas jeb 18. gadsimtā
tapušās dziesmas, kuras savulaik
ir dziedājuši mūsu senči, un no

jaunās grāmatas jeb 20.gadsimta
dziesmas, kuras šobrīd ikdienā
dzied baznīcās Latgalē. «Dievs
dara stiprus ar dziesmām, lūgšanām un dvēseles atvērtību,» atgādināja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.
«Es dziedu Dieva dziesmas
kopš bērnības, jo dzīvoju pie vecmammas, katru svētdienu gājām
uz baznīcu. Vairākas koncertā
iekļautās dziesmas es nebiju dziedājusi iepriekš. Tā kā dziesmas ir
pārmantotas no paaudzes uz paaudzes mutiski, un nav saglabājušās
nošu pierakstā, tad vienai dziesmai var būt savādāka melodija
dažādās Latgales draudzēs. Kad
iestājos Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas nodaļā, es nezināju, ka tā pēta arī katoļu tradicionālo mūziku. Kad es to uzzināju,
tad sapratu, ka man ir apvārsnis,
kur darboties, jo nekad neesmu
dziedājusi folkloras kopā. Mani
pasniedzēji Anda Beitāne un
Mārtiņš Boiko ir ļoti iedvesmojoši
pasniedzēji. Mani iedvesmoja viņu veiktie lauka ieraksti. Sapratu,
ka arī šo mūzikas lauku ir nepieciešams pētīt. Lai saņemtu bakalaura grādu Mūzikas akadēmijā ir
jāuzraksta bakalaura darbs un
jāizveido koncerteksāmens. Man
svarīgi bija parādīt skaistās latgaļu
gavēņu laika dziesmas Rīgas Sv.
Marijas Magdalēnas draudzē, kur

šī tradīcija nav saglabājusies,»
saviļņoti iespaidos dalījās Ilze
Cepurniece.
«Rīgas koncertā mums bija
sajūta, ka likām eksāmenu kopā
ar Ilzi. Ieguldīts ir liels darbs, jo
Ilze pie mums uz mēģinājumiem
Upītē brauca jau kopš 2018.gada
rudens. Tāpēc gribējās nodziedāt
gavēņa laika dziesmas savā pusē.
Etnomuzikologs Mārtiņš Boiko
Rīgā uzsvēra, ka šāda veida koncerts notiekot pirmo reizi. Man

ļoti patīk dziedāt kopā ar Upītes
etnogrāfiskā ansambļa sievām.
Viņas dziesmu dziedot, izdzīvo
to caur sirdi un dvēseli. Domāju,
ka garīgas lietas daudz vieglāk ir
iepazīt caur dziesmām,» saviļņoti
pastāstīja dziedātāja Ligita Spridzāne.
Lielākais ilgtermiņa ieguvums
ir tas, ka kopīgā koncertā dziedāja
pieredzes bagātās Upītes etnogrāfiskā ansambļa sievas ar jaunajām sievām un meitām. Un pats

galvenais, ka visas koncertā iesaistītās puses ir gandarītas par
izveidojušos sadarbību un ir gatavas šo sadarbību uzturēt arī nākotnē. Dziedātāja Valentīna Keiša
aicināja, ka visiem jāsatiekas
maija mēnesī, lai mācītos kopā
citas, skaistas Dieva dziesmas, ko
maija mēnesī dziedam Dievmātes
un Dieva godam.
Teksts: Vineta zeltkalne,
foto: Andris Slišāns un
Vineta zeltkalne
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SPORTA AKTIVITÂTES NOVADÂ / IEDzīVOtāJu zINāšANAI

Veselības un sporta diena « Pa Kukulīša pēdām» Viļakas PII «Namiņā»

18.aprīlī mūsu «Namiņa» audzēkņi kopā ar vecākiem pulcējās rotaļu laukumā,
lai svinētu pavasari un sveiktu putnus, kas atgriezušies no savām ziemas mītnēm,
ar jautrām sportiskām izdarībām..
«Namiņa» vadītāja Lilita jauca mīklu un cepa kukulīti (Agijas un Nikitas māmiņa
Aiga), kurš devās piedzīvojumu meklējumos, sastopot ceļā pelīti (Edgara māmiņa Līga),
zaķi (Daniila māmiņa Alīna), lapsu (Melisas māmiņa Inese) un vilku (skolotājas palīdzi
Intu). Kukulītis neļāvās sevi apēst, bet aicināja visus izvingrināties, norūdīties, kļūt stipriem un veseliem. Kopā ar pasaku tēliem pasaku vingrojot izdzīvoja visi «Namiņa»
iemītnieki – bērni un pieaugušie.
Vēlāk sportiskās aktivitātes notika atsevišķi katras grupas bērniem rotaļu laukumos.
Pasaku tēli pievienojās gan pie vieniem, gan otriem. Visi kopā lēca, skrēja un gāja rotaļās.
Liels «Paldies!» bērnu vecākiem, kuri nāca, piedalījās, bija kopā ar saviem bērniem,
iepriecināja visus ar savu aktiermākslu un izdomu. Paldies, Kristera māmiņai un tētim,
Agnetas māmiņai, ka bijāt kopā, fanojāt un piedalījāties. Bērni bija lielā sajūsmā par
kopā būšanu un lepni par savējiem. Gaidīsim jaunus sadarbības mirkļus mūsu «Namiņā»!
Viļakas PII skolotāja Guna rižanova,
foto – Viļakas PII vadītāja lilita šnepere

Kultūras pasākumi

v 4. maijā plkst. 10.00 Kultūras centrā «Rekova»
Ekspedīcija «Viļakas novads» 2019. Jāreģistrējas līdz 29.04.
Nolikums www.vilaka.lv.
v 4. maijā plkst. 11. 00 Nemateriālās kultūras mantojuma
centrā «Upīte» Orientēšanās sacensības – veltītas Latvijas
Republikas atjaunošanas deklarācijas gadadienai.
v 4. maijā plkst. 17.00 Viļakā pie vides objekta «Lāsīte»
Viļakas kultūras nama dramatiskā kolektīva teatralizēts iestudējums «Alfrēda līgavas».
Dižoties un sacensties par precinieka sirdi un saimnieces
godu sanāks Viļakas aktieri, dziedošās sievas un Borisovas
TN vokālais ansamblis.
Kopā nogaršosim un cienāsimies ar saimnieču mielastu.
Jautru noskaņojumu uzturēs kapelas «Atzele» muzikanti.
v 5. maijā plkst. 19:00 Kultūras centrā «Rekova» Nerātno
tautas dziesmu festivāls.
v 10. maijā plkst. 13.30 Borisovas tautas namā Koncerts,
veltīts māmiņām «Kur logā silta guns». Piedalās Borisovas
tautas nama un Rekavas vidusskolas amatiermākslas kolektīvi.
v 11. maijā plkst. 19.00 Kultūras centrā «Rekova» Comedy club Latvija rezidents Maksims ar Stand up izrādi.
Ieeja – EUR 2.
v 12. maijā plkst. 11.00 Kultūras centrā «Rekova»
«Supermamma 2019». Erudīcijas, atjautības spēle mammām
ar bērniem. Jāpiesakās līdz 1.maijam.
v 12. maijā plkst. 13:00 Kupravas pagasta pārvaldes
zālē Mātes dienas pēcpusdiena.
v 17. maijā plkst. 13.30 Viļakas kultūras namā Vīru
kopas «Vilki» koncerts Viļakas pamatskolas skolēniem un
vecākiem.
v 18. maijā plkst. 19.00 pie Viļakas novada muzeja
Muzeju nakts 2019.
v 18. maijā plkst. 22.00 Žīguru kultūras namā Diskoballe.

Maija dziedājumi Medņevas pagastā

5. maijā plkst. 16.00 – Lāškos, plkst. 17.00 – Rogovskos,
plkst. 19.00 – Lodumā;
12. maijā plkst. 16.00 – Kangaros, plkst. 17.00 –
Aizpurvē, plkst. 19.00 – Lodumā;
19. maijā plkst. 16.00 – Slotukalnā, plkst. 17.00 –
Aizgalīnē, plkst. 18.00 – Skandīnē, plkst. 19.00 – Lodumā;
26. maijā plkst. 16.00 – Brontos, plkst. 17.00 – Bahmatovā, plkst. 18.00 – Medņevā, plkst. 19.00 – Lodumā.
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Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
un mazo saimniecību attīstībai

No 2019. gada 20. maija līdz 2019. gada 26. jūnijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā «Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai».
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku
iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un
nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu
nomaiņu lauksaimniecības sektorā.
Šī būs projektu pieņemšanas trešā kārta, tās
kopējais publiskais finansējums ir 3,96 miljoni eiro.
Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 40 000
eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta)
lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.
Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījumdarbības plānu jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laika posmam kā līdz
2022. gada 31. decembrim.
No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā
«Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības».
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums
ir 11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000
eiro lielu atbalstu.
Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām saimziemeļlatgales, Alūksnes,
Gulbenes novada zemniekus,
bioloģiskās saimniecības,
amatniekus aicinām uz diskusiju par iespējām novadā
ražoto produkciju piedāvāt
rīgas centrāltirgū!
Diskusijas vieta Balvu novada pašvaldība Ziemeļlatgales
biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2B, Balvi.
laiks: 2019. gada 15. maijā plkst. 11.00
Diskusijā piedalās un sadarbības iespējas piedāvā AS
«rīgas Centrāltirgus»

niecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai
saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides
vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro,
bet nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plānu
jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.
Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem projekta iesniegumu jāsagatavo sadarbībā ar
konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto
konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.
Projektu iesniegumu veidlapa un pasākuma nosacījumi pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
sadaļā «Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas».
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
Informācijas avots:
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalendars/aktualitates/pieejams-atb
alsts-jaunajiem-lauksaimniekiem-un-mazo-saimniecibu-attistibai-929
Arita Boka, SIA LLKC Balvu konsultāciju
biroja Uzņēmējdarbības konsultante
SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs» (tālr.: +371 64507258; +371 29471841,
e-pasts: arita.boka@llkc.lv)
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Aiņa šaicāna piemiņas balvas izcīņa telpu futbolā

latvijas Jaunatnes čempionāts
ložu šaušanā

SPORTA AKTIVITÂTES NOVADÂ

2019. gada 12. aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijas
sporta zālē notika Aiņa šaicāna piemiņas balvas
izcīņas telpu futbolā sacensības.

Sacensības organizēja Viļakas novada sporta
skola sadarbībā ar Viļakas novada domi. Sacensības
tiesāja Virslīgas futbola tiesnesis Ervīns Veļķers.
Piemiņas turnīrs notika tieši tajā dienā, kad mūsu
novadnieks Ainis Šaicāns svinētu savu 69. dzimšanas un arī vārda dienu. Šogad tas jau ir piektais
gads, kad tiek organizēts piemiņas turnīrs.
Sacensību atklāšanā Aiņa Šaicāna māsa Maruta
Brokāne sportistiem vēlēja veiksmi, saspēlēšanos

un vienotību savā starpā, kā arī godīgu cīņu starp
komandām.
Sacensībās startēja Viļakas, Balvu un Gulbenes
komandas.
Starp komandām noritēja sīva cīņa. Uzvarētāji
tika noskaidroti tikai pēdējā spēlē.
rezultāti:
1. vieta un Aiņa šaicāna ceļojošais piemiņas
kauss – Viļakas pilsētas komandai.
2. vieta – Balvu Sporta centra komandai.
3. vieta – Gulbenes bērnu un jaunatnes sporta
skolas komandai.
Par labāko uzbrucēju tika atzīts rihards
Ozoliņš (Gulbenes BJSS), labākais aizsargs –
Georgs Dubkovs (Viļaka), labākais vārtsargs –
Deins Polis (Balvu SC).
Katra komanda tika apbalvota ar diplomiem un
saldajām balvām.
Prieks, ka pasākumā piedalās arvien jauni dalībnieki un atbalstītāji.
Liels paldies visiem par atbalstu un līdzi jušanu.
Vislielākais paldies ir komandām un viņu treneriem.
Informāciju sagatavoja Inese Petrova, Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Foto: Maruta Brokāne

Dambretes
turnīrs

12. un 13. aprīlī Viļakas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas
izglītojamie piedalījās latvijas Jaunatnes čempionātā vidējā vecuma grupā ložu šaušanā tukumā un Dobelē.
Vingrinājumā MŠ – 30 (individuāli) jauniešiem 1. vietu izcīnīja
Didzis Aleksāns, 2. vietu izcīnīja Arvis Pužulis.
Vingrinājumā MŠ - 3X20 (ceļus, guļus, stāvus) jauniešiem 2.vietu
izcīnīja Arvis Pužulis, 3.vietu izcīnīja Didzis Aleksāns.
Jaukto komandu vērtējumā PŠ – MIX 1. vietu izcīnīja Samanta
Jugane un Didzis Aleksāns, 2.vietu izcīnīja Diāna Dupuže un Arvis
Pužulis.
Iekļūstot lielajā finālā, vingrinājumā PŠ – 40 jaunietēm 3. vietu
izcīnīja Diāna Dupuže, vingrinājumā PŠ – 40 jauniešiem 1. vietu izcīnīja Didzis Aleksāns, 3. vietu izcīnīja Arvis Pužulis.
Personīgos sasniegumus uzlaboja Samanta Jugane, Dana
Romanova, Arvis Pužulis un Arguts Pužuls, kas deva arī ieskaites
punktus kopējā komandas vērtējumā. Komandu kopvērtējumā Viļakas
novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ieguva 3. vietu.
Paldies sporta skolas vecāku padomes priekšsēdētājam Jānim
Pužulim, šoferim Aivaram Circenim un trenerim Ēvaldam Vancānam!
Informāciju sagatavoja D. krakope
direktores vietniece izglītības jomā

8.aprīlī Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē notika skolas turnīrs 64 lauciņu dambretē. Piedalījās 7.–12. kl. jaunieši
un jaunietes. turnīra organizatori Jānis laicāns un Evita
zaremba-krīgere.
Rezultātus izvērtēt palīdzēja
vecākais tiesnesis Ēvalds Vancāns
un sekretāre Agnese Kokoreviča.
Lai arī šahs un dambrete pēdējo
gadu laikā ir zaudējuši popularitāti, pie 18 dambretes galdiņiem
ar sparu sēdās 14 jaunietes un 22
jaunieši. Spēle notika 7 kārtās.
No jaunietēm labāko rezultātu uzrādīja Linda Makarova
(12. kl.) – 1. vieta, Samanta Jugane (9. kl.) – 2. vieta, Kaņepe Beāte (7. kl.) un Anastasija Sediha
(12. kl.) – 3. vieta. No Jauniešiem
rezultatīvākais bija Roberts Rēvalds (11. kl.) – 1. vieta. Pēc iegūto punktu skaita otro vietu dalīja Mairis Urbāns (10. kl.) un
Igors Jeršovs (9. kl.).
VVĢ šaha pulciņa vadītājs
J. laicāns

ložu šāvēji latvijas Junioru čempionātā

29. – 30. martā tukumā, Dobelē notika latvijas 2019. gada Junioru čempionāts ložu šaušanā, kurā piedalījās arī Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes sporta skolas izglītojamie.
Didzis Aleksāns izcīnīja divas 1.vietas vingrinājumos MŠ – 30 (mazkalibra šautene 30 šāvieni
guļus) un PŠ – 60 (pneimatiskā šautene 60 šāvieni
stāvus). Jaunietis kopā ar Samantu Jugani ieguva
2. vietu vingrinājumā PŠ – MIX (jauktā komanda
šaušanā ar pneimatisko šauteni).
Arvis Pužulis izcīnīja trīs bronzas medaļas
vingrinājumos MŠ – 30, PŠ – 60 un MŠ – 3x20
(šaušana ar mazkalibra šauteni no trīs stāvokļiem –

celis, guļus, stāvus).
Personīgos rekordus sasniedza Gunita Šakina un
Samanta Jugane. Tuvu savam labākajam rezultātiem
bija Dreiks Ludikovs.
Lielajā (šautenes un pistoles) komandu kopvērtējumā (12 komandas) Viļakas novada Bērnu un
jaunatnes skola ieguva 3. vietu un kausu.
Paldies izglītojamajiem par sasniegumiem, trenerim Ēvaldam Vancānam par ieguldīto darbu, vecākiem par sapratni un atbalstu, šoferim Zigfrīdam
Strapcānam par izturību!
Informāciju sagatavoja direktore
Inese Petrova
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StāVlAukuMā pie kultūras centra
rEkOVA

PAVA S A r A G A D At I r G u S
10. maijs no plkst. 7.00
Visi laipni aicināti!

Viļakas sociālās aprūpes centrs
Reģistrācijas Nr. 90009135826

aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU

(profesijas kods 3221 01) uz 1,0 slodzi, uz nenoteiktu laiku
Prasības pretendentiem:
- reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
- teicamas valsts valodas zināšanas;
- labas datora prasmes (Microsoft Office);
- sertifikāts specialitātē;
- labas komunikācijas spējas.

Galvenie amata pienākumi:
• klientu medicīniskā aprūpe;
• klienta veselības stāvokļa uzraudzība, novērošana un dokumentēšana;
• medikamentu un medicīnisko materiālu pasūtīšana un aprites
kontrole;
• medicīniskās dokumentācijas lietvedība;
• klientu nosūtīšanas pie speciālistiem organizēšana un pavadīšana;
• medikamentu izsniegšana un ārstēšanas procedūru veikšana,
atbilstoši ārsta vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem;
• piedalīšanās pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā.
Darba vieta: Viļakas sociālās aprūpes centrs (Parka iela 2,
Viļaka) un tā struktūrvienība «Šķilbēnu sociālās aprūpes māja»
(Rekovas iela 11, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.).

Bruto alga: 550,-eur/mēnesī;
Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un CV, iesniedzami
Viļakas sociālās aprūpes centrā Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas
nov., LV-4583 vai iesūtāmi uz e-pastu: lina.barovska@inbox.lv
līdz 30.04.2019. plkst. 15.00
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Projektu konkurss Viļakas
novada uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2019. gadā izsludina
projektu konkursu topošo, jauno un tūrisma
uzņēmēju projektiem Viļakas novadā. konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Viļakas novada teritorijā, atbalstot jauniešu un jaunus uzņēmējus biznesa ideju īstenošanu un attīstību, kā arī popularizēt uzņēmējdarbību kā jauniešu karjeras izvēli.
Aicinām uzņēmējdarbības projektu konkursā piedalīties
fiziskas personas, kuras vēlas uzsākt uzņēmējdarbību Viļakas
novadā, pašnodarbinātos, mājražotājus, individuālos komersantus
(IK), zemnieku saimniecības (z/s), mikro un mazos uzņēmējus,
kuri uz projekta iesniegšanas brīdi nav darbojušies ilgāk par pieciem gadiem, bet ja projekta iesniedzējs projektu īsteno tūrisma
nozarē, projekta iesniedzējam kopējais apgrozījums nevar būt lielāks pēdējā noslēgtajā gadā līdz 5000,00 Eur.
Projektu pieteikumi no 2019. gada 2. maija līdz 2019. gada
3.jūnijam iesniedzami personīgi Viļakas novada domes Attīstības
plānošanas nodaļā (106.kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas
novadā, LV-4583, nosūtot pa pastu adresētu Viļakas novada domei
vai iesniedzot elektroniskā veidā (parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu), nosūtot uz e-pastu: dome@vilaka.lv.
Projekti ir jāīsteno no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada
30. novembrim. Konkursa projektu realizācijai paredzētais kopējais finansējums no Viļakas novada pašvaldības budžeta ir
16000,00 EUR. Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz
2000,00 EUR, bet var iesniegt projektus arī par mazāku summu.
Līdzfinansējumu projekta iesniedzējs nodrošina 10 % apmērā no
projekta kopējās summas. Līdzfinansējums ir naudas līdzekļi.
Pašvaldības finansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti
paredz ieguldījumus uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un
paplašināšanai, ieguldot pamatlīdzekļu (t.sk. programmnodrošinājuma) un mazvērtīgā inventāra iegādē, veicot būves būvniecības,
pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas darbus un
iegādājoties būvmateriālus.
Informatīvais seminārs 2019. gada 20. maijā plkst. 10.00 –
12.00 Viļakas novada domes zālē.
Sīkāka informācija zvanot pa tālr. 64507216, rakstot uz
vineta.zeltkalne@vilaka.lv vai interesējoties Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļā (106. kab.).
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IEDzīVOtāJu zINāšANAI

IZSOLES SLUDINĀJUMS

Viļakas novada dome pārdod izsolē nekustamo
īpašumu – «upītes skola» ar kadastra numuru 3882
005 0037, kas atrodas Viļakas novada Šķilbēnu
pagastā un sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3882 005 0037, platībā 3,44 ha, un
uz tās esošajām četrām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 3882 005 0037 001, platībā 546 kvm, 3882
005 0037 002, platībā 27,1 kvm, 3882 005 0037
003, platībā 67,5 kvm, un 3882 005 0037 004, platībā 12,9 kvm, adrese: Stabļovas iela 1, Upīte,
Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļakas
novad domes tīmekļvietnes www.vilaka.lv sadaļā
«Izsoles»/»Nekustamā īpašuma un kustamās mantas pārdošana» (profila adrese: http://vilaka.lv/
index. php?page=izsoles) no izsoles izsludināšanas
dienas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar informāciju par nekustama īpašuma stāvokli un saņemt citu Viļakas novada domes
rīcībā esošu informāciju par nekustamo īpašumu,
kā arī apskatīt to dabā, persona var sazinoties ar
Viļakas novada domes Nekustamā īpašuma speciālistiem pa tālruni: 64507216, darba dienās no
plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās – līdz plkst. 14.00.
Izsolei var reģistrēties: Viļakas novada domē
(Abrenes ielā 26, Viļakā, 106. kab.) no izsoles izsludināšanas dienas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis»
līdz 24.05.2019., plkst. 14.00.
Izsoles vieta un laiks: 28.05.2019., plkst.
14.00, Viļakas novada domes zālē (telpa Nr.107),
Abrenes ielā 26, Viļakā.
Nosacītā cena: EUR 10 154,88 (desmit tūkstoši viens simts piecdesmit četri eiro, 88 centi) apmērā, t.sk., nekustamā īpašuma kopējā vērtība – EUR
10 000,00 (desmit tūkstoši eiro, 0 centi) un vērtēšanas pakalpojuma izdevumi – EUR 154,88 (viens
simts piecdesmit četri eiro, 88 centi).
Izsoles solis: 5% no izsoles nosacītās cenas jeb
EUR 507,74 (pieci simti septiņi eiro, 74 centi).
Nodrošinājuma apmērs: 10% apmērā no izsoles
nosacītās cenas jeb EUR 1015,49 (viens tūkstotis
piecpadsmit euro, 49 centi).
reģistrācijas maksa: EUR 6,05 (seši euro,
5 centi), t.sk., PVN 21%.
Iemaksas kārtība:
- nodrošinājuma nauda ar norādi: «Nekustamā
īpašuma – «Upītes skola» izsoles nodrošinājuma
nauda» un
- reģistrācijas maksa ar norādi: «Reģistrācijas
maksa dalībai izsolē»,
jāieskaita Viļakas novada domei, Reģ.
Nr.90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas
novads, LV-4583:
AS «SEB banka», kods: UNLALV2X, konta
Nr.: LV60UNLA0050017178471;
AS «Swedbank» kods: HABALV22, konta Nr.:
LV18HABA0551034294140;
AS «Citadele banka», kods: PARXLV22, konta
Nr.: LV57PARX0012592900001.
Pirmpirkuma tiesības – nav.
Izsoles veids: pārdošana atklātā mutiskā pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli.

Samaksas kārtība – pēc pircēja izvēles:
- ar tūlītēju samaksu (veicot norēķinu ne vēlāk
kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas);
- ar atlikto maksājumu līdz 5 (pieciem) gadiem
(veicot divu nedēļu laikā no izsoles dienas avansa
maksājumu 10 (desmit) % apmērā no nosolītas summas); maksa par atlikto maksājumu ir 6 (seši) %
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas,
bet par maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procenti 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi:
Viļakas novada dome līdz 31.12.2035. nosaka
nekustamā īpašuma nosolītājam šādus nekustamā
īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumus un
atsavināšanas tiesību aprobežojumus:
1) ēkām pieguļošai teritorijai, t.sk., parkam,
peldvietai, sporta un rotaļu laukumam, kā arī publisko kultūras pasākumu organizēšanai, nodrošināt
pastāvīgu bezmaksas publisku pieejamību un
izmantošanu;
2) turpināt uzturēt un attīstīt ēkām pieguļošo
teritoriju;
3) nemainīt nekustamajam īpašumam teritorijas
plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanas mērķi, kā arī neizmantot nosolīto nekustamo
īpašumu neatbilstoši noteiktajam mērķim bez
Viļakas novada domes rakstveida piekrišanas;
4) neveikt nosolītā nekustamā īpašuma atsavināšanu, t.sk., pārdošanu, ieguldīšanu pamatkapitālā,
dāvināšanu, maiņu, kā arī ieķīlāšanu, galvošanu,
sadalīšanu, apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (izņemot
gadījumus, ja apgrūtinājumi noteikti ar likumu vai
atsavināšana notiek ar tiesas spriedumu) u.tml.,
bez Viļakas novada domes rakstveida piekrišanas;
5) neveikt nosolītā nekustamā īpašuma iznomāšanu, izīrēšanu, nodošanu patapinājumā, bez
Viļakas novada domes rakstveida piekrišanas;
6) nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā
(saņemot Viļakas novada domes rakstveida piekrišanu), pirkuma līgums ir saistošs nekustamā īpašuma nosolītāja tiesību un saistību pārņēmējam,
t.sk., uz nekustamā īpašuma nākamo ieguvēju
pāriet pirkuma līgumā noteiktie nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas, apgrūtināšanas ar lietu tiesībām, u.c. aprobežojumi, par ko Viļakas novada domei ar nekustamā īpašuma nosolītāja tiesību un saistību pārņēmēju jānoslēdz attiecīgs pārjaunojuma līgums;
7) ja nekustamā īpašuma nosolītājs pārkāpj vai
nepilda līgumā noteiktos Viļakas novada domes
nosacījumus, Viļakas novada dome ir tiesīga vienpusēji atkāpties un bez tiesas atcelt pirkuma līgumu,
un nekustamā īpašuma nosolītājam ir pienākums
noslēgt atcēlēju līgumu; nekustamā īpašuma nosolītāja veiktie maksājumi par nekustamā īpašuma
pirkumu tiek uzskatīti kā samaksa par nekustamā
īpašuma lietošanu, kas netiek atmaksāta nekustamā
īpašuma nosolītajam;
8) minētie nosacījumi tiek nostiprināti Zemesgrāmatā, vienlaikus ar īpašuma tiesību maiņas
reģistrāciju.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VtuA) ir izveidojusies interaktīvu valsts
tehniskās apskates rīku/karti traktortehnikai,
kurā jebkurš interesents var meklēt tehniskās
apskates vietu un laiku iespējami tuvu traktortehnikas atrašanās vietai.
Kartē ir iespēja izvēlēties vēlamo atrašanās punktu, uz kura uzklikšķinot atvērsies papildu skaidrojošā informācija. Katram norādītajam punktam ir
pievienotas koordinātes, lai ērtāk apskates vietu ir
meklēt meklēšanas aplikācijā.
Karti ir iespējams palielināt un samazināt līdz
sev vēlamajam skatam, tās kreisajā augšējā stūrī ir
iespēja meklēt pēc vēlamās adreses vai sev interesējošā laika, bet pēc tam piemeklēt tuvāko norādīto
apskates vietu. Vai arī sazināties ar apskates veicēju
punktos norādītajā kontaktinformācijā.
Atgādinām, ka tehniskā apskate, ārpus birojam
piegulošās teritorijas, tiek veikta iespējami tuvu

traktortehnikas atrašanās vietai, pēc iepriekš saplānota izbraukuma grafika. Ar tehniskās apskates
izbraukuma grafiku var iepazīties VTUA tīmekļa
vietnē, sadaļā «Tehniskās apskates» (http://www.
vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskaslapas/tehniskas-apskates?nid=2667#jump) vai
novada pašvaldībā (klientu apkalpošanas centros,
preses izdevumos, tīmekļa vietnē).
VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās
apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties jebkura traktortehnikas vienība tehniskās apskates veikšanai.
Traktortehnikas īpašniekus aicinām taupīt savu
laiku un izmantot interaktīvu valsts tehniskās apskates rīku/karti ikdienas darbu plānošanā.
Informāciju sagatavoja: Jānis Mergupskutraitis, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
sabiedrisko attiecību speciālists tālr.67027279,
26397648, e-pasts: janis.mergups@vtua.gov.lv

uzlabotas iespējas meklēt traktortehnikas
valsts tehnisko apskati
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IEDzīVOtāJu zINāšANAI

Aicinām piedalīties akcijā!

Strauji tuvoja vasara, kāzu laiks. Aicinām Viļakas novada iedzīvotājus un visus interesentus sarosīties un piedalīties
romantiskā ziedojumu vākšanas akcijā: Jaunlaulāto koka
izveidei pie Marijas tiltiņa, Viļakā.
Kalējs Igors Trešutins ir izstrādājis oriģinālu metāla koka
dizainu. Koka uzstādīšanas mērķis ir atslogot tiltiņu no atslēdziņu kāršanas kāzu laikā, tas kalpos arī kā jauka vieta pilsētas
iedzīvotājiem un tūrisma objekts viesiem. Savus ziedojumus
ar norādi – Jaunlaulāto kociņa izveidei pie Marijas tiltiņa –
ieskaitīt Viļakas novada domes ziedojumu, dāvinājumu kontā:
Viļakas novada dome,
konts: lV53HABA0551034623795
banka: AS SWEDBANk
kods: HABAlV2X
Paldies visiem, kas ziedoja un ziedos!
Sakopsim un izdaiļosim pilsētu kopā!
Aicina Viļakas novada domes tehniskā nodaļa

IZSOLES SLUDINĀJUMS

Viļakas novada dome pārdod izsolē nekustamo
īpašumu – «Aprūpes māja» ar kadastra numuru
3882 004 0460, kas atrodas Viļakas novada
Šķilbēnu pagastā, un sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 3882 004 0460, platībā
0,6443 ha, un uz tās esošajām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 3882 004 0460 001, platībā 274 kvm
un 3882 004 0460 002, adrese: Rekovas iela 23,
Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Viļakas
novada domes tīmekļvietnes www.vilaka.lv sadaļā
«Izsoles»/»Nekustamā īpašuma un kustamās mantas pārdošana» (profila adrese: http://vilaka.lv/
index. php?page=izsoles) no izsoles izsludināšanas
dienas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar informāciju par nekustama īpašuma stāvokli un saņemt citu Viļakas novada domes
rīcībā esošu informāciju par nekustamo īpašumu,
kā arī apskatīt to dabā, persona var sazinoties ar
Viļakas novada domes Nekustamā īpašuma speciālistiem pa tālruni: 64507216, darba dienās no
plkst.8.00 – 17.00, piektdienās – līdz plkst.14.00.
Izsolei var reģistrēties: Viļakas novada domē
(Abrenes ielā 26, Viļakā, 106.kab.) no izsoles
izsludināšanas dienas laikrakstā «latvijas
Vēstnesis» līdz 24.05.2019., plkst.14.00.
Izsoles vieta un laiks: 28.05.2019., plkst.
13.00, Viļakas novada domes zālē (telpa Nr.107),
Abrenes ielā 26, Viļakā.
Nosacītā cena: EUR 7154,88 (septiņi tūkstoši
viens simts piecdesmit četri eiro, 88 centi) apmērā,
t.sk., nekustamā īpašuma kopējā vērtība – EUR
7000,00 (septiņi tūkstoši eiro, 0 centi) un vērtēšanas
pakalpojuma izdevumi – EUR 154,88 (viens simts
piecdesmit četri eiro, 88 centi).
Izsoles solis: 5% no izsoles nosacītās cenas jeb

EUR 357,74 (trīs simti piecdesmit septiņi eiro,
74 centi).
Nodrošinājuma apmērs: 10% apmērā no izsoles nosacītās cenas jeb EUR 715,49 (septiņi simti
piecpadsmit euro, 49 centi).
reģistrācijas maksa: EUR 6,05 (seši euro,
5 centi), t.sk., PVN 21%.
Iemaksas kārtība:
- nodrošinājuma nauda ar norādi: «Nekustamā
īpašuma – «Aprūpes māja» izsoles nodrošinājuma
nauda» un
- reģistrācijas maksa ar norādi: «Reģistrācijas
maksa dalībai izsolē»,
jāieskaita Viļakas novada domei, Reģ. Nr.
90009115618, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas
novads, LV-4583:
AS «SEB banka», kods: UNLALV2X, konta
Nr.: LV60UNLA0050017178471;
AS «Swedbank» kods: HABALV22, konta Nr.:
LV18HABA0551034294140;
AS «Citadele banka», kods: PARXLV22, konta
Nr.: LV57PARX0012592900001.
Pirmpirkuma tiesības – nav.
Izsoles veids: pārdošana atklātā mutiskā pirmreizējā izsolē ar augšupejošu soli.
Samaksas kārtība – pēc pircēja izvēles:
- ar tūlītēju samaksu (veicot norēķinu ne vēlāk
kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas);
- ar atlikto maksājumu līdz 5 (pieciem) gadiem
(veicot divu nedēļu laikā no izsoles dienas avansa
maksājumu 10 (desmit) % apmērā no nosolītas
summas); maksa par atlikto maksājumu ir 6 (seši)
% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas,
bet par maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procenti 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas
nosacījumi – nav.

Saeima 21. martā pieņēma grozījumus likumā
«Par iedzīvotāju ienākuma nodokli», kas paredz
iespēju nodokļa maksātājam pašam prognozēt
mazāku mēneša neapliekamo minimumu, ja gada
laikā paredzēti lielāki ienākumi.
Šādā gadījumā ienākuma izmaksātājs nodokļa
maksātājam piemēros viņa paša prognozēto mēneša
neapliekamo minimumu, un tas nedrīkstēs pārsniegt
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēto mēneša
neapliekamo minimumu.
Tādējādi likuma 12.pants tiks papildināts ar
1.8 daļu šādā redakcijā: Pamatojoties uz maksātāja
rakstveida iesniegumu un vienošanos ar ienākuma
izmaksātāju, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada
laikā piemēro maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, kurš nepārsniedz maksātājam
noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā
mēneša neapliekamā minimuma apmēru.
Tāpat grozījumos noteikts, ka 2018. un 2019.
gada ienākumu deklarācijā aprēķināto iedzīvotāju
ienākuma nodokļa (IIN) piemaksu varēs samaksāt
līdz 2020. gada 1. decembrim. Nodokļa nomaksas
termiņa pagarinājums attieksies uz tiem maksātājiem, kuriem nodokļa piemaksa veidojas no diferencētā neapliekamā minimuma izmaiņām, tostarp
mazo algu un arī autoratlīdzību saņēmējiem, ja šīs
personas negūst cita veida ienākumus, piemēram,
no saimnieciskās darbības.

Savukārt attiecībā uz personām, kurām arī līdz
šim bija pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un veikt IIN piemaksu, piemēram, saimnieciskā darba veicējiem, saglabājas līdzšinējā aprēķinātā nodokļa nomaksas kārtība.
Saeima arī lēma, ka iedzīvotājiem, kuriem rezumējošā kārtībā aprēķinātā IIN summa nepārsniedz
vienu eiro, piemēram, 70 centi, tā nebūs jāiemaksā
valsts budžetā. Šāda iespēja noteikta, lai nodokļu
maksātājam neradītu nesamērīgas izmaksas, un to
varēs piemērot gada ienākumu deklarācijām par
2018.gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.
Likums grozīts, lai risinātu situāciju, kad daļai
nodokļu maksātāju šogad un arī nākamgad var rasties grūtības piemaksāt aprēķināto IIN par 2018. un
2019. gadu, norādīts grozījumu anotācijā. Nodokļa
piemaksa veidojas atkarībā no maksātājam aprēķinātā taksācijas gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra.
Atgādinām, ka ar 2018. gada 1. janvāri minimālais mēneša neapliekamais minimums tika aizstāts
ar VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.
Savukārt gada diferencēto neapliekamo minimumu
aprēķina un piemēro rezumējošā kārtībā, IIN maksātājam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.
Grozījumi stāsies spēkā pēc to izsludināšanas
Latvijas Vēstnesī.

Viļakas novadā

Pasaules sociālā darba diena

«Viss ir tavās rokās. Kā darīsi tā būs!»
Marta nogalē latvijas Sarkanā krusta Viļakas nodaļa organizēja Pasaules sociālā darba dienu. šī gada vadmotīvs ir cilvēku
savstarpējās attiecības, tai skaitā sadarbības veicināšana un uzlabošana, neaizmirstot par cilvēku kā daļu no vides un daļu no kopējiem resursiem. Pasākumā piedalījās profesionāļi, kuri ikdienā strādā sociālā darba jomā un sniedz atbalsta roku līdzcilvēkiem.
Pasākumu, ar svinīgām uzrunām, atklāja LSK Viļakas nodaļas
vadītāja Līna Barovska un Viļakas novada domes izpilddirektore
Zigrīda Vancāne, vēlot dzīvesprieku, stipru veselību un izturību grūtajā,
bet reizē arī patīkamajā un ļoti atbildīgajā darbā.
Sociālā sfērā strādājošie ir kā sargeņģeļi cilvēkiem, kuri nonākuši
grūtībās, tāpēc katram ir jābūt lepnam par savu izvēlēto profesiju un
paveikto.
Teksts: līna Barovska. Foto: Snežana košļeva

Darbinieki paši varēs prognozēt savu neapliekamo minimumu
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Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstādes atklāšana
Viļakas novada muzejā

2019. gada 1. aprīlī kultūras
un radošo industriju centrā tika
atklāta izcila latgales mākslinieka Osvalda zvejsalnieka gleznu
izstāde.
2019.gadā mākslinieks ir saņēmis Latgaliešu kultūras gada
balvu «Boņuks» par mūža ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā. O.Zvejsalnieks ir mākslinieks,
skolotājs, politiķis un ievērojama
Latvijas personība. Dzimis Varakļānos, bet lielu daļu sava dzīves laika jau dzīvo Rēzeknē. 1971. gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA), kopš 1976. gada
viņš ir Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Kopš 1970. gada
strādā Rēzeknes lietišķās mākslas
vidusskolā, šobrīd ir Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolas
direktors, LMA profesors. O.Zvejsalnieks izstādēs piedalās jau no
1971. gada, piedalās plenēros gan
Latvijā, gan ārzemēs. Osvalds
Zvejsalnieks ir pieminekļa «Vienoti Latvijai» (tautā saukta «Latgales Māra») atjaunošanas darbu
vadītājs, Latvijas atmodas virzītājs Rēzeknē, Latgalē.
Uz O.Zvejsalnieka gleznu izstādes atklāšanu bija ieradušies
gan mākslinieka seni draugi, gan

vietējie iedzīvotāji un ciemiņi.
Izstādes laikā varēja ieklausīties
A.Prancāna saksofona spēlē. Ar
ziediem un labiem vārdiem mākslinieku sagaidīja Viļakas novada
domes priekšsēdētāja vietniece
S.Šaicāne un kultūras metodiķe
S.Ločmele, kuras sveica mākslinieku ar izstādes atklāšanu un
skaisto dzīves jubileju, kā arī par
Latgaliešu gada balvas Boņuks
saņemšanu par mūža ieguldījumu
Latgales attīstībā. Izstādes atklāšanā piedalījās un sirsnīgus ap-

sveikuma vārdus teica novadnieks,
Saeimas deputāts un mākslinieka
sens draugs A. Kazinovskis.
Īpašs viesis izstādes dienā bija
Balvu centrālās bibliotēkas direktore R.Cibule, kura ir sena un tuva
O.Zvejsalnieka draudzene un
domu biedre, kā arī O.Zvejsalnieka izstādes iniciatore Viļakā.
Pasākumā laikā mākslinieku sveica un labus vārdus teica Balvu
mākslas skolas direktore E.Teilāne un Balvu novada muzeja
direktore I. Supe.

O.Zvejsalnieks par Viļaku izteica tikai tos labākos vārdus,
izrādās, Viļaka bija vēl tāds viens
neievilktais punktiņš sarakstā, kur
O.Zvejsalnieks ir gribējis noorganizēt izstādi. Viņš Viļakā bija viesojies vairāk kā pirms 20 gadiem.
Kā izteicās O. Zvejsalnieks «Parasti
saka, nekad nevajag atgriezties
vietā, kur kādreiz esi bijis laimīgs,
bet es dzīvē sapratu, ka vajag
atgriezties tur kur biji laimīgs, jo
laiks iet, bet atmiņas paliek ar
mums».

Izstādē būs skatāma Viļakas
Kultūras un radošo industriju centrā līdz 2019.gada 8.maijam.
Izstādi var apskatīt katru darba
dienu no 10.00-16.00. Izstādes
apmeklējums
bezmaksas.
Aicinām ikvienu interesentu, jo
gleznas patiešām ir ļoti košas un
pozitīvas enerģijas pilnas.
Teksts un foto:
Viļakas novada muzeja
direktore r. Gruševa
un tūrisma speciāliste
I. Matisāne

Viļakas novadā, iznāk 1 reizi mēnesī. Izdevējs: Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, lV–4583.
tirāža: 2001. Bezmaksas. Par raksta saturu atbild tā autors.
Atbildīgā par izdevumu – terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224. Iespiests: SIA «latgales druka», rēzeknē, Baznīcas ielā 28.

