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Pasludiniet savai sirdij cerību
To, kuru jums šodien Dievs dāvā
Izrunājiet ar vārdiem šo brīvību
Uzkāpsiet dzīves kalnā stāvā...

Kājas slīd un līdz asarām ciešam
Dvēsele sagurst no sāpēm
Bet ja caur ticību cerību viešam
Celsimies augšā pa kāpnēm...

Sajūtas viļ un neziņa moka
Sadilst kā drēbe cilvēks un gurst
Cerība-tā ir kā Dieva roka
Atļausim sirdij šo brīnumu just...

Pieķersimies ar domām tam vienamDievs nav mūs sūtījis pazudināt
Un ja mēs cerībai sirdi sienam
Nebeigsim cerību sludināt!
/M.Timma./

Priecīgus Kristus
Augšāmcelšanās svētkus!

Viļakas novada domes vārdā priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs

Inese RĒVALDE –
Lasīšanas vēstnese Latgalē
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Ar 1. martu var saņemt
skolas piederumu komplektus
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P

agājušajā sestdienā, 5. martā, plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notika LNB
lasīšanas veicināšanas programmas «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015» noslēguma pasākums –
«Lielie lasīšanas svētki». Tajos piedalījās ap 800 žūrijas ekspertu – bērnu, jauniešu un pieaugušo, – pārstāvot
bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada populārāko grāmatu autorus,
ilustrētājus, tulkotājus un izdevējus. (Turpinājums 4. lpp.)
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aktualitāteS ViļakaS NoVada doMē

l Viïakas novada domes 2016. gada 25. februāra domes sēdē nolēma:

Projektu
konkurss
Viļakas
novada
uzņēmējiem

Viļakas novada dome 2016.
gadā izsludina projektu konkursu topošajiem un jaunajiem
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.
Projektu pieteikumi no 2016.
gada 14. marta līdz 2016. gada
10. aprīlim iesniedzami personīgi Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļā (106.
kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā,
Viļakas novadā, LV-4583.
Projekti ir jāīsteno no 2016.
gada 10. maija līdz 2016. gada
31. oktobrim. Konkursa projektu
realizācijai paredzētais kopējais
finansējums no Viļakas novada
pašvaldības budžeta ir 10000,00
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.
Projektu konkursa nolikums
un veidlapa ir pieejami tīmekļa
vietnē: www.vilaka.lv.

aicinām visus interesentus
uz informatīvo semināru 2016.
gada 22. martā plkst. 10.00 Viļakas novada domes zālē abrenes ielā 26.

Sīkāka informācija zvanot
pa tālr. 64507216, rakstot uz vineta.zeltkalne@vilaka.lv vai interesējoties Viļakas novada domes
Attīstības plānošanas nodaļā
(106.kab.).

2

• 1. Apstiprināt Viļakas novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2016.-2018. gadam.
2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši
faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Viļakas novada izpilddirektorei
Zigrīdai Vancānei.
• 1. Apstiprināt Viļakas novada domes konkursa par finansējuma
piešķiršanu topošo un jauno uzņēmējuprojektiem 2016. gadā nolikumu.
2. Izveidot konkursā iesniegto projektu vērtēšanas komisiju:
3 Vineta Zeltkalne – Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste;
3 Tamāra Locāne – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;
3 Aleksandrs Tihomirovs – Kupravas pagasta pārvaldes vadītājs;
3 Juris Prancāns – Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs;
3 Ilmārs Locāns – Susāju pagasta pārvaldes vadītājs;
3 Andris Mežals – Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs;
3 Ligija Logina – Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja;
3 Oļegs Kesks – Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs;
3 Mārtiņš Rēdmanis – Tehniskās nodaļas vadītājs.
• Nodrošināt 2016.gada pašvaldības budžetā līdzfinansējumu
200.00 euro (divi simti euro 00 centi) Viļakas novada bibliotēkai Valsts
Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā projekta «Grāmatas lappuses pāršķir autors» realizācijai.
• Piešķirt mērķdotāciju šādiem kolektīviem:
3 G1 grupas kolektīvu vadītājiem:
– 1.1.1. Viļakas kultūras nama deju kopai «Dēka» – 56.83 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 10.85 eiro);
– 1.1.2. Jauniešu deju kolektīvam «Bitīt matos» – 56.83 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 10.85 eiro);
– 1.1.3. Kultūras centra «Rekova» jauktajam korim «Viola» –
56.83 eiro /mēnesī (d.d.soc.nod. 10.85 eiro).
3 G2 grupas kolektīvu vadītājiem:
– 1.2.1.Folkloras kopai «Rekovas dzintars» – 28.42 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.2.Kupravas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim – 28.42
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.3. Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim – 28.42 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.4. Medņevas tautas nama folkloras kopai «Egle» – 28.42
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod 5.42eiro);

– 1.2.5. Šķilbēnu pagasta etnogrāfiskajam ansamblim – 28.42
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.6. Upītes jauniešu folkloras kopai «Upīte»– 28.42 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.7. Upītes etnogrāfiskajam ansamblim –28.42 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod 5.42 eiro);
– 1.2.8. Viļakas kultūras nama etnogrāfiskajam ansamblim
«Abrenīte» –28.42 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.9. Viļakas kultūras nama folkloras kopai «Atzele» – 28.42
eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.10. Žīguru folkloras kopai «Mežābele» –28.42 eiro/mēnesī
(d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.11. Viļakas kultūras nama kapelai «Atzele» – 28.42 eiro/
mēnesī (d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.12. Viļakas krievu dziesmu ansamblim « Sudaruška» –
28.42 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.42 eiro);
– 1.2.13. Viļakas kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim
«Cansone» –28.42 eiro/mēnesī (d.d.soc.nod. 5.42 eiro).
3 Piešķirtā mērķdotācija kolektīvu vadītājiem tiks izmaksāta vienu reizi ceturksnī.
• Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības
iestādēs:
3 Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – 183.04 euro;
3 Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē – 210.42 euro;
3 Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē – 220.21 euro;
3 Viļakas pamatskolā – 74.66 euro;
3 Viduču pamatskolā – 94.52 euro;
3 Žīguru pamatskolā – 114.06 euro;
3 Upītes pamatskolā – 85.31 euro;
3 Viļakas Valsts ģimnāzijā – 88.64 euro;
3 Rekavas vidusskolā – 53.00 euro.
• 1.Viļakas novada domei iestāties Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā un kļūt par tā dalībnieci.
2. Par atbildīgo darbinieku (tīkla koordinatoru) apstiprināt Viļakas novada domes priekšsēdētāju Sergeju Maksimovu.
• Izdarīt grozījumus noteikumos «Par Viļakas novada pašvaldības
īpašumā, valdījumā vai zemes reformas laikā rīcībā esošu neapbūvētu
zemes gabalu iznomāšanu» (turpmāk - Noteikumi):
3 Izteikt Noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā:
(Turpinājums 13. lpp.)

Zemes vienību platības, kuras ir iespējams nomāt lauksaimniecības vajadzībām Viļakas novadā
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• 22. februārī Viļakas novada domē ar priekšsēdētāju
Sergeju Maksimovu tikās Jānis Bordāns, Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts. Diskusijas laikā pievienojās Viļakas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Linda Biseniece-Mieriņa. Tika
pārrunātas aktuālas tēmas tūrisma jomā, tika runāts par
velomaršrutiem pierobežā un par sadarbību ar kaimiņvalsti
Krieviju.

• 26. februārī Latgales plānošanas reģions Daugavpilī
kopā aicināja pašvaldības vadītājus uz tikšanos ar Satiksmes ministru Uldi Auguli un biroja vadītāju. Tikšanās
reizē piedalījās arī Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Sanāksmes laikā notika diskusija par autoceļu stāvokli
(kritiskajiem posmiem) Latgales pašvaldību teritorijās,
par pasažieru pārvadājumu un autotransporta organizācijas
problēmām, par ES fondu un valsts budžeta finansētajām
iespējām pašvaldībām autoceļu infrastruktūras atjaunošanai
un uzturēšanai.

• 28. februārī Latgales vēstniecībā «Gors» tika pasniegtas latgaliešu kultūras gada balvas «Boņuks 2015».
Pasākumā piedalījās Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Viļakas novads tika izvirzīts daudzās nominācijās,
bet diemžēl nevienu balvu neieguva.

• 29. februārī Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, priekšsēdētāja vietnieks Leonids Cvetkovs, izpilddirektore Zigrīda Vancāne tikās ar arhitektu Laimoni
Šmitu.

• februāra un marta mēnesī Domes priekšsēdētājs
S.Maksimovs un priekšsēdētāja vietnieks L. Cvetkovs
tikās ar Viļakas pilsētas iedzīvotājiem, lai apspriestu jautājumus par daudzdzīvokļu māju vecāko ievēlēšanu,
jaunajiem apkures un apsaimniekošanas līgumiem. Tika
ievēlēti māju vecākie – Sporta 4, Garnizona 9, Eržepoles
ielas 62.
Pēc Viļakas pilsētas apkures sistēmas rekonstrukcijas
tika ierīkoti jauni, mūsdienīgi siltummezgli. Mājas
iedzīvotāji tagad paši var regulēt mājas temperatūru, bet
ļoti svarīgi, lai ar to nodarbojas viens pārstāvis katrs savā
mājā, un tie māju vecākai. Mājas vecākajam arī būs iespēja redzēt savas mājas datora siltumnesēja temperatūru katlumājā un operatīvi reaģēt, ja tā neatbilst grafikam.
Sapulces laikā iedzīvotājiem bija piedāvāti jaunie apkures
un apsaimniekošanas līgumi. Izskanēja priekšlikumi un
papildinājumi, daži, konsultējoties ar juristiem, iespējams būs ierakstīti līgumos. Sarunas ar iedzīvotājiem turpinās.

• 1. un 2. martā Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs piedalījās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Reģionu komitejas sēdēs Briselē, Beļģijā.
S. Maksimovs: «NAT (Dabas resursu) komitejā tika
runāts par Eiropas Parlamenta Sadarbības grupu (RUMRA)
ar NAT komisiju. Daba kārtības laikā tika apspriesta un
analizēta lauku apgabalu loma un tās iekļaušana teritoriālās
kohēzijas teritorijā, tika rosināts apspriest un pārskatīt ES
lauku politiku.
Ņemot vērā īpaši sarežģītu stāvokli piena nozarē, NAT
komisija ir uzsākusi divus pētījumus par piena nozari.
Pirmais pētījums ir ar mērķi novērtēt Tirgus atbildības
programmas īstenojamību un efektivitāti. Otra pētījuma
mērķis ir sagatavot piena ražošanai Eiropā mazāk labvēlīgu rajonu karti, nosakot īpašus kritērijus, kas saistīti ar
piena ražošanu.
NAT komisijas pagaidu priekšsēdētājs sniedza informāciju par to, kā tiek īstenota direktīva par pārrobežu veselības aprūpi un to pacientu tiesībām, kas vēlas procedūras ārzemēs.
Darba procesā pie atzinuma par «Inovācija un lauku
ekonomikas modernizācija» komitejas darbā piedalījās

PašValdīBaS darBa aktualitāteS

PPE deputāts no Polijas Czeslaw Adam Siekierski, Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšsēdētājs, ar kuru tika apspriesti jautājumi
par:
1. Lauku attīstības politikas nākotni un turpmāko kohēzijas politiku;
2. Daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatu;
3. Tirgus regulēšanu un cīņu ar cenu svārstībām;
4. Lauksaimniecības lomu starptautiskajās tirdzniecības
sarunās un līgumos;
5. Kopējās lauksaimniecības politikas pielāgošanu
mūsdienu situācijai un vienkāršošanu.
Siekierski kungs norādīja, ka lauksaimniecības tehnoloģijas ļoti strauji attīstās, tāpēc ES vairāk uzmanības
tiks pievērsts lauksaimnieku apmācībām praktisko zināšanu nodošanā, it īpaši jauniem cilvēkiem, jauniem zemniekiem.
Siekierski kungs atzinīgi vērtē to, ka tiek saglabāta
iespēja dalībvalstīm palielināt lauksaimnieku atbalstu no
nacionālā budžeta gan tiešajos maksājumos, gan investīciju
projektu pilāros.
Tāpat tika uzsvērts tas, ka, balstoties uz ES pētījumu
par zemes īpašuma tiesībām, lielas zemes platības ir nonākušas «pārpircēju, spekulantu», nevis lauksaimnieku
īpašumā. Tas nav pieļaujams un gan ES, gan pašām dalībvalstīm ir jārīkojas, lai šo situāciju līdzsvarotu. Uzsvēra pašvaldību lomu šajā jautājumu un valsts likumdošanas sakārtošanā.
Lielā mērā ir jāpievērš uzmanība – norādīja Siekierski
kungs – lauksaimniecības teritoriju līdzsvarotai attīstībai.
Viņš uzsvēra, ka ir jāveic kompensācija lauksaimniekiem,
kuri saimnieko mazāk labvēlīgos apstākļos – attāluma ziņā, kalnainā vidē un lauksaimniecības zemē ar zemāku
auglību.
Viņš minēja to, ka tas sekmēs iedzīvotāju palikšanu
lauku apvidos un neaizbraukšanu uz pilsētām un pretēji,
ja netiks sniegts atbalsts, tad iedzīvotāji, it īpaši jaunieši
aizbrauks uz pilsētām. Līdz ar to finansiāli jāstimulē
zemnieki mazāk labvēlīgo reģionu attīstībā, sedzot
radušos izdevumus un kompensējot zaudējumus.
Debatēs Īrijas pārstāvis atzinīgi novērtēja Siekierski
kunga izpratni par attālinātiem reģioniem un norādīja, ka
Īrijā tā ir milzīga problēma. Nekompensējot zaudējumus
lauksaimniekiem, lauki paliek tukši, jaunieši aizbrauc,
tiek slēgtas baznīcas, skolas un citas sabiedriskas iestādes.
Siekierski kungs uzsvēra to, ka jārada tāda sistēma,
kas sekmētu katra lauksaimniecības hektāra konkurētspēju.
Tikšanās laikā ar Siekierski kungu tika runāts par ES
Lauksaimniecības kopējo politiku (turpmāk – LKP), par
tās vienkāršošanu, birokrātiskā sloga mazināšanu. Ierosina
vairāk uzticēties lauksaimniekiem, tai skaitā vienoto platību maksājumu saņemšanā un pārkāpuma konstatācijas
gadījumā, lai sods būtu samērīgs.
Ņemot vērā, ka daudzās ES valstīs ir problēma ar zaļo
teritoriju, ES pieņēma Zaļināšanas noteikumus, kas daudzās valstīs sagādā grūtības. Kā sasniegums dialogā tiek
vērtēti panāktie noteikumi, ka zaļināšana neattiecas uz
saimniecībām līdz 15 ha.
LKP atzīmēja to, ka fondu apguvē lauku teritorijas tiek
nepamatoti zemu vērtētas, akcents tiek likts uz lielo pilsētu attīstību, līdz ar ko lauki atpaliek attīstībā visā Eiropā. Jāpanāk, lai lauku teritorijas tiktu atzītas kā attīstības
centri.
Vēl debatēs Siekierski kungs uzsvēra, ka ir nepieciešama aktīvāka mazo zemnieku kooperācija, lai palielinātu
to konkurētspēju, un tur viņš redz lielu lomu tieši pašvaldībām, kam aktīvāk būtu jāiesaistās šī jautājuma risināšanā.
Komitejas darba kārtībā tika rosināts jautājums par
komisijas atzinuma sagatavošanu par Alkohola pārmērīgu
lietošanu. Debatēs daudzi komisijas locekļi atzinīgi vērtēja šo iniciatīvu, bet bija arī tādi, kas norādīja, ka komitejai nevajadzētu izstrādāt šo dokumentu, jo tas var nega-

Seminārs uzņēmējiem 31. martā Balvos
Seminārs «Sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas latvijā»
31. martā plkst. 10.00
ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā
Balvi, Vidzemes iela 2b, konferenču zālē

Lektore Mg.soc.sc. inese Silicka (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Semināra tēmas:
1. Sociālās uzņēmējdarbības jēdziens, būtība.
2. Sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropā.
3. Sociālās uzņēmējdarbības aktualitātes pamatojums Latvijas reģionālā kontekstā.
4. Radošā domāšana – pamats sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstībai.
Aicinām uzņēmējus pieteikties semināram, jo sociālā uzņēmējdarbība ir joma,
kurai iespējams piesaisīt ES finansējumu!

tīvi ietekmēt vīnogu audzētāju un vīna ražotāju saimniecisko darbību. Ar balsu vairākumu tika pieņemts izstrādāt
Pārmērīga alkohola lietošanas atzinumu.»
Komisijas darba kārtības otrajā daļā tika runāts par
ES «Pārtikas izšķērdēšanu». Ziņoja Ossi Martikainen.
Apaļā galda diskusijā piedalījās Par veselības un pārtikas nekaitīguma jautājumiem atbildīgais komisārs Vytenis
Andriukaitis un citi. Diskusija noslēdzās ar secinājumiem,
ka ir jāturpina mērķtiecīgs darbs visā ES pie sabiedrības
informēšanas un jaunatnes iesaistīšanas šajā kampaņā.
Nākamā NAT komisijas sēde notiks 9.-10. maijā
Insbrukā, Austrijā.
Ar «Daudzgadu finanšu shēmas (DFS) starpposma
pārskatīšanu» plānots sniegt savlaicīgu ieguldījumu
Eiropas līmeņa diskusijās, pievērsties Eiropas potenciālam
risināt pašreizējās un turpmākās ekonomiskās problēmas,
likt uzsvaru uz ES budžetu, kas orientēts uz rezultātiem
utt.
DFS pārskatīšanā galvenās prioritātes varētu būt izaugsmes un nodarbinātības veicināšana, īpaši jauniešu
bezdarba samazināšana, pievēršanās destabilizācijas un
ārējo krīžu cēloņiem, pievēršanās migrācijas un bēgļu
krīzei, iekšējās drošības garantēšana u.c.

• 2. martā Domes priekšsēdētāja vietnieks Leonids
Cvetkovs kopā ar Balvu, Gulbenes, Rugāju un Baltinavas
novadu pārstāvjiem piedalījās SIA «Balvu un Gulbenes
slimnīcas apvienības» sapulcē. Tikšanas laikā tika apspriesti jautājumi par slimnīcu apvienības gada pārskata
apstiprināšanu, par Viļakas Veselības aprūpes centra attīstību. No «Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienības»
vadības izskanēja priekšlikums paplašināt ārstu-speciālistu
pakalpojumu Viļakā.
• 4. martā Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs
tikās ar Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra direktori
Intu Kaļvu, kur tikšanās reizē tika pārrunāts par Uzņēmējdienu Balvos un Viļakā, kuras notiks 8. un 9. jūlijā.
Noslēguma pasākumu plānots organizēt Viļakā.

• 9. martā Viļakā viesojās Rūjienas novada domes
ciemiņi – Domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins, izpilddirektors Ivo Virsis, Kultūras un tūrisma centra vadītāja
Guna Ķibele un Kultūras nama direktore Ilze Leska, kuri
tikās ar izpilddirektori Zigrīdu Vancāni, priekšsēdētāja
vietnieku Leonidu Cvetkovu, Viļakas novada tūrisma informācijas centra vadītāju Lindu Bisenieci-Mieriņu, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju Inesi Circeni
un kultūras metodiķi Inesi Lāci.
Šogad Rūjienas pilsētas svētku tēma ir Lini. Izrādās,
ka divām pašvaldībām novadu ģerboņos ir linu ziedi –
Rūjienas un Viļakas, tāpēc notika šī tikšanās, lai pārrunātu par svētku norisi, sadarbību un kolektīvu piedalīšanos svētkos.
Informāciju apkopoja Terēzija Babāne,
Lietvedības, komunikācijas un informācijas
nodaļas vadītāja

Pieteikšanās līdz 29. martam, zvanot 29437260, 26461435 vai rakstot uz
biznesacentrs@balvi.lv

aicinājums palīdzēt veidot fotoizstādi!
F F F

Viļakas novada muzejs gatavo fotoizstādi par Viļakas novada vēsturi. izstāde
tiks atklāta 2016. gada 21. maijā Muzeju nakts ietvaros. Meklējam dažādas
pirmās brīvvalsts un padomju laika bildes, kas raksturo Viļakas novada vēsturi
– ēkas, ielas, kultūrvēsturiskos pieminekļus, notikumus, tradīcijas, cilvēkus u.c.
īpaši gaidīsim bildes no novada pagastiem.
Aktīvākos bilžu iesūtītājus apbalvosim izstādes atklāšanā. Būsim ļoti priecīgi
saņemt kādas novada vēsturi raksturojošas fotogrāfijas.
Fotogrāfijas var ienest Viļakas novada muzejā – Balvu iela 13, Viļaka – vai sūtīt
pa e-pastu: vilakasnovadamuzejs@vilaka.lv
fotogrāfijas gaidīsim līdz 2016. gada 29. aprīlim.
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(Sākums 1. lpp.)
Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2015. gadā žūrijā un
lasīšanas maratonā ir piedalījušies 18 963 lasītāji no Latvijas un 40 latviešu
diasporas centriem pasaulē, rosinot grāmatu lasīt prieku 680 bibliotēkās
un skolās. «Lielie lasīšanas svētki» tiek organizēti 14. reizi, un pirmo
reizi tie notika Gaismas pilī. Jau 13 gadus «Bērnu, jauniešu, vecāku
žūrijas» lasīšanas maratonā piedalās arī Viļakas novada bibliotēka.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāto grāmatu lasīšanas veicināšanas programmu «Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija» kopš 2009. gada īsteno Latvijas Bibliotekāru biedrība un finansiāli atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds. Tā ir lieliska iespēja mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, stiprināt lasīšanas tradīcijas, iepazīt labākās latviešu un ārzemju autoru grāmatas. Tiek veicināta arī ciešāka sadarbība ar vietējo
skolu. Par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši arī daudzi skolotāji, rādot
priekšzīmi bērniem un vecākiem.
Šogad LNB aicināja padalīties ar saviem iespaidiem un novērojamiem par aktīvākajām lasīšanas veicināšanas programmas dalībniecēm, kuras ir palīdzējušas darbā ar «Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju» vai kā citādi atbalstījušas lasīšanu bibliotēkā, skolā vai ģimenē.
Tāpat arī neaizmirst aktīvākās mammas, kuras piedalās Vecāku žūrijā
un kļūstot par Lasīšanas vēstnesēm savos kultūrvēsturiskajos novados
tiktu godinātas Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā.
Liels bija mūsu prieks un pārsteigums, ka bibliotēkas izvirzītā Viļakas pamatskolas skolotāja Inese Rēvalde tika nominēta šim titulam.
Daudzu gadu garumā esam saņēmuši skolotājas Inese Rēvaldes ieinteresētību un apbrīnojamu atsaucību kopīgu pasākumu rīkošanā. Šogad tika nominētas piecas aktīvākās mātes «Lasīšanas vēstneses». No
Kurzemes – Zane Grigore, Zemgales – Irīna Brazauska, Vidzemes –
Ilze Meistere, Latgales – Inese Rēvalde un no Rīgas – Elga Bērziņa,
kuras saņēma īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu, lai turpinātu kopīgas lasīšanas un diskusiju tradīcijas uzturēšanu sabiedrībā.
Piesakot Inesi nominācijai, uzsvērām, ka Inese ir ne tikai skolotāja un savas klases audzinātāja, kura katru gadu savus audzēkņus
iesaista un saliedē grāmatu lasīšanas veicināšanai, bet arī grāmatu
mīļotāja paraugs ģimenē. Ineses dēls Ritvars ir kļuvis par dedzīgu
grāmatu lasītāju un ir Vecāku žūrijas dalībnieks.
Inese jau no pirmās klasītes savos audzēkņos modina interesi par grāmatu. Viņas klasēs nedzird sakām: bērni grāmatas nelasa vai bērnus
neinteresē grāmatas. Skolotājas Ineses audzēkņu vecāki brīnās, ka viņu bērniem ir tāds grāmatu lasīšanas prieks, ka viņi sacenšas ne tikai
kurš vairāk izlasījis, bet arī aktīvi apspriež izlasīto un mājās pārstāsta
vecākiem.
Ineses mērķis ir rosināt sarunu par jaunākajām un izlasītām grāmatām. Viņas organizētie grāmatu lasīšanas pasākumi ir radoši un bērniem neatvairāmi pievilcīgi. Kā viņa to māk, tas ir Ineses skolotāja
noslēpums… Iespējams, ka skolotājas Ineses Rēvaldes grāmatu lasīšanas veicinātājas burvja māksla slēpjas viņas vienkāršībā un dabiskā
saskarsmē ar bērniem. «Mana mīlestība ir bērni un grāmatas», kādā
vaļsirdīgā sarunā bibliotēkā atzina skolotāja Inese Rēvalde.
Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā Inesi atbalstīja un sveica Viļakas
pamatskolas direktore Anželika Ločmele, Viļakas novada bibliotēkas
darbinieces Vija Circāne, Aija Lesniece un Ineses ģimene.
Paldies inesei par grāmatu sūtības vienkāršu un saprotamu
izklāstu, kas bērniem grāmatā liek saredzēt patiesu draugu!
Teksts: Viļakas novada bibliotēkas direktore Vija Circāne
Foto no Ineses Rēvaldes personīgā arhīva

Viļakas sociālās aprūpes centrs
dāvinājumā saņem automašīnu «Volvo»

atsaucoties uz lūgumu atbalstīt Viļakas sociālās aprūpes
centra (VSaC) klientu, tostarp
gulošu, pārvadāšanu, 21.februārī VSaC dāvinājumā saņēma
automašīnu «VolVo», ko sarūpējuši zviedrijas organizācija
«GNoSJo HJalPer».
Svinīgā ceremonijā piedalījās
Zviedrijas organizācijas «GNOSJO
HJALPER» prezidents Boo Clenow ar kundzi Birgitu, sadarbības
partnere un tulks Dagnija Dalbiņa,
Viļakas novada priekšsēdētājs
Sergejs Maksimovs ar kundzi
Žannu, Tehniskās nodaļas vadītājs
Mārtiņš Rēdmanis, šoferis Aivars
Bērziņš un Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Ilze Šaicāne.
Ir patiess gandarījums par
lielo dāvanu, kura tika atgādāta
ar prāmi no Zviedrijas. Tā tiks izmantota Viļakas novada iedzīvotāju
vajadzībām.
Automašīna ir pilnībā aprīkota
gulošu personu pārvadāšanai, kā arī

pielāgojama dažādām vajadzībām.
Šāds auto turpmāk palīdzēs
operatīvāk veikt sociālās aprūpes
pakalpojumus Viļakas novada iedzīvotājiem.
Sirsnīgi Pateicamies zviedrijas organizācijas «GNoSJo

HJalPer» prezidentam Boo
Clenow ar kundzi Birgitu un
sadarbības partnerei dagnijai
dalbiņai par atbalstu!
Teksts, foto: Viļakas sociālās
aprūpes centra vadītāja
Ilze Šaicāne

Viļakas novada vokālie ansambļi muzicē Gulbenē

27. februārī Gulbenes kultūras centrā norisinājās alūksnes, apes, Gulbenes, Balvu,
rugāju, Baltinavas,Viļakas novadu sieviešu un vīru vokālo
ansambļu skate. kopumā starpnovadu ansambļu skatē piedalījās 28 kolektīvi. konkursā tika vērtēts ansambļu mākslinieciskais sniegums, muzicēšanas
tehnika, vokāla kultūra, stila
izjūta, ritms, kolektīva vizuālais
tēls un kopiespaids.
Viļakas novadu šajā konkursā
pārstāvēja trīs sieviešu vokālie an-

sambļi: Viļakas Kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis «Cansone», vadītāja Ilona Bukša, koncertmeistare Jeļena Laicāne, Medņevas Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Melodija», vadītāja Inita Raginska, koncertmeistars Arnis Prancāns. Pirmoreiz skatē savu sniegumu rādīja jaunizveidotais Kultūras centra «Rekova»
sieviešu vokālais ansamblis «Balseņis», vadītāja Karīna Romanova, muzikālais pavadījums: Vilis
Cibulis – ģitāra, Māris Pužuls –
bungas, Liene Logina – vijole.

Kultūras centra «Rekova» sieviešu vokālais ansamblis «Balseņis»
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Kolektīvu sniegumā varēja
dzirdēt divas dziesmas, no kurām
viena skanēja acapella manierē.
Sieviešu vokālā ansambļa «Cansone» izpildījumā varēja dzirdēt
poļu tautas dziesmu «Man māmiņa
piesacīj’» S. Skrūzmanes apdarē
un D. Rūtenbergas «Šai pasaulē».
Kultūras centra «Rekova» sieviešu
vokālais ansamblis «Balseņis»
izpildīja latgaliešu tautas dziesmu
«Zam ūzula nasiedieju», un I. Kalniņa «Rakstu raksti». Medņevas
Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Melodija» un vadītāja
Inita Raginska klausītājiem piedāvāja dziesmas: «Pīlādzītis» –
I. Raginskas sabalsojumā un l.tdz.
«Jancis rijā» I. Raginskas apdarē.
Esam lepni par to, ka mūsu
novada vokālie ansambļi konkursā ieguva augstākos novērtējumus – I un II pakāpes diplomus –,
un Viļakas Kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis «Cansone»
28 kolektīvu kopvērtējumā ieguva 3. labāko rezultātu punktu kopskaitā.
Lai veicas turpmākajos koncertos!
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes kultūras metodiķe
Inese Lāce

Medņevas Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Melodija»

Viļakas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Cansone»
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Skaļās lasīšanas konkurss «Vārds pie vārda»
izGlītīBa

24. februārī Viļakas Valsts
ģimnāzijas lasītavā uz dzimtās
valodas dienas atzīmēšanas aktivitāti – novada skolu bibliotēku lasītāju skaļās lasīšanas
konkursu «Vārds pie vārda»
pulcējās 7. klašu izglītojamie.
Jau otro gadu to organizē novada skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Virgīnija riekstiņa.
Pasākumu ieskandināja šī gada
Viļakas novada skatuves runas konkursa laureātes – Viļakas pamatskolas skolnieces Samanta Martiņenko un Kristiāna Kokoreviča.
Skaļās lasīšanas konkursam
tika piedāvāta savulaik populārās
bērnu un jauniešu rakstnieces –
jubilāres Zentas Ērgles (1920.1998.), grāmatas «Starp mums,
meitenēm, runājot» nodaļa «Dzimšanas diena kvadrātā». Pirms 40
gadiem aprakstītie notikumi, jauniešu dzīves stāsti, kā arī klasesbiedru savstarpējās attiecības ir
aktuālas arī šodien.
Desmit novada skolu konkursa
dalībnieki izlozēja uzstāšanās kārtas numuru. Katrs dalībnieks la-

sīja vienu fragmentu un sagatavoja
īsu teksta pārstāstījumu, pārējie
klausījās.
Žūrija – Viļakas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
vadītāja Inese Circene, Viļakas
Valsts ģimnāzijas direktore, latviešu valodas skolotāja Sarmīte Šaicāne un Skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Virgīnija Riekstiņa vērtēja skaidru izrunu un valodu, izteiksmīgo lasīšanu un pārstāstījumu.
Pēc nodaļas izlasīšanas dalībniekiem bija jāatbild uz vienu
jautājumu par dzirdēto tekstu. Lasīšana skolēniem veicās raitāk,
bet atbildes uz jautājumiem sagādāja grūtības. Lasītprasmes attīstīšanā ir svarīgi, lai skolēns
lasītu ar izpratni, uztvertu lasāmajā tekstā izteikto domu, veidotu
stāstījumu par dzirdēto un lasīto.
Skaļās lasīšanas konkursā
«Vārds pie vārda» labākie lasītāji
saņēma godalgotās vietas, diplomus un balvas:
1. vietu ieguva Viļakas Valsts
ģimnāzijas dalībnieks dāvis Bisenieks;

2. vietu – Žīguru pamatskolas skolniece Žaklīna orlovska;
3. vieta rekavas vidusskolas
skolniece evelīnai ločmelei.
Konkursa dalībnieki – Betija
Brokāne, Dinija Šimanovska (Viļakas Valsts ģimnāzija), Jurģis
Milaknis, Linna Šakina (Rekavas
vidusskola), Edīna Kļava, Alise
Prancāne (Viduču pamatskola),

Viļakas Valsts ģimnāzijas panākumi biznesa
spēlēs «Ceļš uz bagātīgu» rēzeknē

Ja neesi gatavs kļūdīties,
Tu nekad neizdomāsi neko oriģinālu!
/K. Robinsons./
29. februārī, rēzeknē austrumu radošo pakalpojumu centrā «zeimuļs» norisinājās «esi līderis» biznesa spēles «Ceļš uz bagātībām».
kopumā biznesa spēlēs piedalījās 33 komanadas
no visa latgales reģiona. latgales reģions bija
pēdējais reģions, kurā šogad biznesa spēles vēl
nebija notikušas.
Viļakas Valsts ģimnāziju pārstāvēja 3 komandas
– EviDi (10. klases skolnieces Evija Kravale un

Valērija Bukovska (Žīguru pamatskola) saņēma pateicības par piedalīšanos.
Par veiksmīgu teksta pārstāstījumu Alise Prancāne no ģimnāzijas direktores saņēma simpātiju
balvu – Ontana Slišāna grāmatu.
Pateicības par atbalstu konkursa norisē saņēma skolu bibliotekāres L. Šaicāne, A. Koniševa,

A. Korņejeva, R. Jeromāne un latviešu valodas un literatūras skolotājas R. Vilkaste, S. Orlovska,
A. Cibule.
V. Riekstiņa pateicās žūrijas
loceklēm par sadarbību un atbalstu.
Viļakas novada skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāja Virgīnija Riekstiņa
Foto: Madara Jeromāne

Dinija Romanova), MAP (10. klases skolniece
Paula Šimanovska un 9. klases skolnieces Anastasija
Sediha un Megija Bordāne) un Reālisti (10. klases
skolēni Laila Milakne un Kristaps Dortāns).
komanda «reālisti» ieguvu godpilno augsto
2. vietu, iegūstot 21 punktu no 22. šai komandai
būs jādodas pārstāvēt Viļakas Valsts ģimnāziju
finālā 1. aprīlī, rīgā.
Komandas biznesa spēlēm sagatavoja un konsultēja skolotāja Aija Leitena.
Viļakas Valsts ģimnāzijas metodiķe
Santa Bondare

Vecvecāku pasākums Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē
«Pasaciņa» «ēdiet putru katru dien, Būsiet veseli arvien»

Vecvecāki bērnu dzīvē ieņem
ļoti nozīmīgu vietu. Ne tikai
atved uz pirmsskolas izglītības
iestādi (turpmāk – iestāde), bet
arī palīdz un atbalsta tik, cik
tas ir iespējams.
Mēs no visas sirds priecājamies
par ikvienu, kurš atsaucās uz ielūgumu pavadīt 25. februāra rītu kopā
ar mums, jo katrs mazbērns ir daļiņa no vecmāmiņas un vectētiņa.
Šis rīta cēliens bija veltīts mīļajiem un gādīgajiem vecvecākiem.
Pasākumā piedalījās visas iestādes bērnu grupas – «Ežuki»,
«Rūķīši» un «Lāčuki». Pasākumu
vadīja Saimniece un Runcis Kārumnieks, kuru lomās iejutās iestādes pirmsskolas skolotājas Biruta Konovalova un Ilona Grahoļska. Vēl piedalījās peļu saimniece, kuras lomā iejutās pirmsskolas skolotāja Inese Logina, meitene no Saldumu ciema – pirmsskolas skolotāja Karina Aleksejeva
un galvenais pavārs – pirmsskolas
skolotāja Gunta Briediņa. Iestādes
bērni bija pārtapuši par pavāriem
un pelēniem.
Saimniece un Runcis Kārumnieks domāja, kā sagaidīt un ar ko
garšīgu pacienāt ciemiņus. Runcim,
kā jau īstam kārumniekam, bija
daudz ideju – Cola, čipsi, kūciņas,

torte ar lielām krēma rozēm, peļu
akniņas želejā. Saimniecei šie piedāvājumi nelikās saistoši, viņa uzsvēra – cienastam jābūt ne tikai
garšīgam, bet arī veselīgam. Tika
nolemts – jāvāra biezputra.
Pasākumā ar lielu mīlestību,
atbildību un sirsnību bērni dziedāja
mūzikas skolotājas Elitas Loginas
sameklētās, iemācītās dziesmas
un dejoja jautras dejas, kā arī izteiksmīgi norunāja pirmsskolas
skolotāju iemācītos tekstus.
Prieks bija redzēt vecvecāku
acīs mirdzumu un gandarījumu,
milzīgu prieku, pateicību un mīlestību par mazbērnu veikumu.
Pasākuma beigās lielais biezputras katls bija izvārīts. Nu, visi
varējām cienāties ar garšīgo biezputru.
Par to, kādas emocijas pasākuma laikā izbaudīja vecvecāki,
stāsta viņi paši.
antoņina: - Mairis pagaidām
ir mans vienīgais mazdēls, tāpēc
visa mīlestība tiek viņam. Pasākums
mani aizkustināja – bērni daudz
ko jaunu iemācījušies, skaisti dzied,
dejo, ļoti laba atmosfēra. Paldies
par garšīgo biezputru, kuru baudot
atcerējos savu bērnību.
terēzija: - ļoti jauks, skaists
un interesants pasākums. Redzam,

ka ieguldīts liels darbs un biezputra
ļoti garšīga. Paldies pavārei Aijai!
Šajā gadā uz Vecvecāku pasākumu uzaicinājām Viļakas novada pirmsskolas izglītības iestādes,
lai dalītos pieredzē. Liels prieks
bija redzēt Viļakas un Žīguru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas
un pirmsskolas skolotājas.
Vecvecāku pasākumā ar savu
klātbūtni mūs visus priecēja Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs

Juris Prancāns, lietvede Maruta
Dzanuška un Susāju pagasta pārvaldes vadītājs Ilmārs Locāns.
Jautājām, kādas emocijas par
redzēto pasākumu radušās ciemiņiem.
ilmārs locāns: Man ir liels
prieks, ka uzaicinājāt uz tik jauku
pasākumu. Interesanti, skaisti, tēli
darbojas lieliski. Ceru, ka arī nākotnē priecēsiet ar tik jaukiem
uzvedumiem.

Atvadoties vecvecāki teica lielu paldies bērniem un iestādes
darbiniekiem.
Milzīgs paldies visam iestādes kolektīvam par ieguldīto darbu, optimismu, smaidiem, atsaucību, iejūtīgo un laipno attieksmi, silto gaisotni mūsu iestādes
telpās. Lai mums kopā viss izdodas!
Medņevas PII «Pasaciņa»
vadītāja Ilze Brokāne
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«Cielavas gudrības» arī šinī mācību gadā
izGlītīBa

arī šogad norisinās latvijas
dabas muzeja konkurss – spēle
«Cielavas gudrības» zinātkārajiem 5. un 6. klašu skolēniem.
Konkurss notiek jau devīto sezonu, un visi, kas vēlas, var pārbaudīt zināšanas un uzzināt daudz
jauna un pārsteidzoša. Šajā sezonā
meklējam atbildes uz jautājumiem
par rāpotājiem, dūcējiem un sīcējiem KUKAIŅIEM, vilnainajiem, zvīņainajiem ČETRKĀ-

JAIŅIEM, spalvainajiem lidotājiem
un dziedātājiem PUTNIEM un,
visbeidzot, finālā par visiem šiem
un arī par zaļajiem nestaigātājiem AUGIEM un raibajām SĒNĒM. Konkursā, kā parasti, ir
trīs atlases kārtas un fināls, var
piedalīties vienā vai visās trīs atlases spēlēs, bet uz finālu dodas
labākie no atlases spēlēm.
Arī šogad Žīguru pamatskola
ir viena no sadarbības skolām,

kurā pulcējas cītīgākie un veiksmīgākie atlases anketu atbilžu
meklētāji no visām Viļakas novada
skolām. Jau decembrī noskaidrojām
labāko kukaiņu pazinēju. Tas ir
Rafaels Dmitrijevs no Rekavas
vidusskolas 5. klases. Nupat sīvā
konkurencē savas zināšanas par
četrkājainajiem pierādīja Keita
Emīlija Orlovska no Viļakas pamatskolas 6. klases, bet aprīlī atradīsim arī trešo finālistu. Viņš

būs tas, kurš vislabāk pārzinās
putnu pasauli. Trešā atlases anketa
jau ir gatava aizpildīšanai. Tā atrodama pie dabaszinību skolotājiem un arī Dabas muzeja mājas
lapā http://www.dabasmuzejs.
gov.lv/cielavas-gudribas
Turpat var atrast arī informāciju
par iepriekšējām kārtām un iepriekšējām sezonām. Uzdevumus
atlases anketām un spēlēm veido
Dabas muzeja speciālistes: Diāna

Meiere, Una Bērziņa un Renāte
Ozoliņa. Viņām ļoti labi padodas
āķīgu un intriģējošu jautājumu
sagatavošana.
Paldies visiem 5. un 6. klašu
skolēniem, kas jau piedalījušies,
paldies viņu palīgiem un atbalstītājiem! Lai veicas trešajā kārtā!
Andra Korņejeva, konkursa
«Cielavas gudrības» koordinatore
Viļakas novadā.
Foto A. Korņejeva

ritmikas pulciņa meitenes aicināja
uz Valentīndienas starpbrīdi, piedāvājot noskatīties dejas, izkustēties visiem mūzikas ritmos un

uzminēt pasaku, filmu, grāmatu
galveno tēlu draugus un draudzenes.
Sirsnīgs paldies vecākiem par

sapratni, sadarbību un uzticēšanos!
Kad mēs esam patiesi,
Mēs esam SKAISTI;
Kad mēs esam skaisti, mūs MĪL;

Kad mūs mīl,
Mēs esam LAIMĪGI!
Viļakas pamatskolas
skolotāja Ija Krilova

Jaukas aktivitātes Viļakas pamatskolas skolēniem

Pats svarīgākais un nopietnākais pasākums 1. klases skolēniem «Burtiņu svētki», beidzot
tika sagaidīts!
Mazs, bet darbu paveicu
Visus burtus pazīstu!

18 pirmklasnieki devās ceļojumā, lai sameklētu izklīdušos
burtiņus. Braucot tos sastapa
dziesmās, dzejoļos un dejās: M –
dziesmā «Mikausis», P – dziesmā
«Pēdiņas sniegā», E – rotaļdejā
«Pie eža».
Savus sirsnīgus un mīļus sveicienus bija sagatavojuši skolas
draugi - 2., 3. un 4. klašu skolēni.
Liels prieks bija par viņu sarūpētajām dāvaniņām. 2. klases skolēni apsveikumā pastāstīja burtu
tārpiņa gaitas, 3.kl. skolēni novēlēja pazīt un atcerēties visus
saules starus kā ābeces burtus,
savukārt ceturtklasnieki dāvāja
katram zelta atslēdziņu, kura var
radīt jebkādus brīnumus.
Pirmklasnieki saņēma sertifikātus par veiksmīgu burtu apguvi,
skolas direktore dāvāja burtiņu
kliņģeri un novēlēja neapstāties
pie iegūtajām zināšanām, bet krāt
arvien jaunas!
Kopīgi ar vecākiem klasē dalījāmies iespaidos burtu apguvē,
cienājāmies ar kliņģeri un siltu
tēju. Paldies skolas virtuves pavārītēm par garšīgo cienastu.
Ne mazāk nozīmīgs 1.-4.klašu
skolēniem bija brauciens uz Gulbenes kultūras centru, kur skatījāmies Hansa Kristiana Andersena
muzikālu pasaku «Princese uz
zirņa» Latvijas Nacionālā teātra
aktieru un TV šovu zvaigžņu izpildījumā.
Pasaka ļoti mūsdienīgā un asprātīgā veidā pastāstīja par to,
kas notiek, ja bērnus pārmērīgi
lutina un izdabā visām viņu vēlmēm.
Sagaidot Sirsniņdienu klasēs,
tika rīkoti atpūtas vakari. Darbojās Sirsniņpasts, kur katram bija
iespēja nosūtīt savam draugam
vai simpātijai kādu ziņu. Savukārt
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BazNīCaS draudŽu ziņaS

Ministranti šķilbēnu katoļu baznīcā

draudžu prāvesti mudina ikvienu ticīgo izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošāko
kalpojumu baznīcā un draudzē.
zēniem un vīriešiem ir iespējams
kalpot pie altāra, palīdzot priesterim, kad tiek celebrēta (svinēta)
Sv. Mise. šķilbēnu romas katoļu
baznīcā daudzi zēni un vīrieši
kalpo kā ministranti (piekalpotāji).
Ministranta galvenie pienākumi,
pirmkārt, ir laicīgi ierasties pirms
Svētas Mises, lai ir laiks sagatavot
altāri Sv.Mises upurim, ieslēgt
gaismas, aizdegt sveces, uz altāra
novietot liturģiskos traukus, atnest
Svētos Rakstus, otrkārt, jākalpo
Sv.Mises laikā, palīdzot priesterim
pasniegt nepieciešamos reliģiskos
priekšmetus, vai nesot svētītā ūdens
trauku, lasot konkrētajai Sv.Misei
paredzētos lasījumus no Svētajiem
Rakstiem vai vispārējas tautas
lūgšanas, liturģijas laikā pienesot
upurdāvanas, konsekrācijas laikā
zvanot zvanus, un svētdienas Sv.
Misēs vākt ziedojumus, treškārt,
piedaloties procesijā pirms vai
pēc Sv.Mises, krustaceļā un citos
reliģiskos pasākumos, kuri notiek
baznīcā, un, ceturtkārt, ministrantiem ir jābūt priesterim kā galvenajiem palīgiem, veicot dažādus
tehniskus uzdevumus. Lai gan
priesteris var svinēt Sv. Misi bez
ministrantu palīdzības, taču ministrantu kalpojums ir svarīgs atbalsts un nozīmīgs kalpojums, kas
padara dievkalpojumu svinīgāku
un ticīgo līdzdalību pilvērtīgāku.
Ministranti, kalpojot Sv.Misē,
velk baltus svārkus jeb komžu –
specifisku dievkalpojuma laikā
lietotu apģērbu liturģisku funkciju
veikšanai. Komža parasti sniedzas
līdz ceļiem un ir baltā krāsā. Šī
krāsa simbolizējot dvēseles tīrību
un sirdsskaidrību. Komžai raksturīgas platas piedurknes, ovāls,
apaļš četrstūrains kakla izgriezums
tik liels, lai to varētu brīvi uzvilkt
pāri galvai un to valkājot nekad
nelieto jostu.
Katrā draudzē pastāv arī kalpojums, kuru sauc zakristiāns, šis
vārds ir cēlies no vārda zakristija
(ģērbkambaris). Tā ir telpa baznīcas
altārdaļā, kur atrodas liturģiskie
tērpi un priekšmeti, un, kur priesteris un ministranti saģērbjas un
sagatavojas dievkalpojuma svinēšanai. Zakristiāns ir pieredzējis
piekalpotājs un cilvēks ar lielu
atbildības sajūtu, kuram var tikt
uzticēts pienākums būt vecākajam
ministrantam, tātad atbildēt par
visu zakristijā notiekošo.
Šķilbēnu Romas katoļu draudzes procesiju vadītāja un katehēte
Anita Koniševa stāsta, ka nav noteikts tāds oficiāls vecums, kad
zēni var sākt kalpot par minis-

trantiem. «Svētdienas skolu lielākoties apmeklē 3. un 4. klases
audzēkņi, apmēram 9, 10 gadu vecumā. Zēniem, kuri apmeklē svētdienas skolu, piedāvājam palīdzēt
priesterim un kalpot pie altāra.
Bet ir bijuši gadījumi, kad vecāki
paši nāk un uzrunā priesteri, katehēti, ka viņu dēls vēlētos kalpot
pie altāra. Var sākt kalpot arī 6, 7
gados, galvenais, lai puika ir saprātīgs un prot uzvesties, tad var
sākt kalpot pie altāra. Draudzes
prāvests un vecākie ministranti
parasti apmāca jaunos ministrantus,» pastāstīja Anita Koniševa.
Šķilbēnu Romas katoļu draudze
var lepoties ar kuplu ministrantu
pulku. Lielos svētkos, kad studenti
ir atbraukuši mājās, sapulcējas
pat līdz 10 ministrantiem, parastā
liturģiskā laika svētdienās Svētajās
Misēs kalpo trīs līdz seši ministranti.
Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā
ir kalpojuši Vladislavs Pužulis,
Ritvars Kornejs, Arnolds Skangalis,
Andris Trešutins un citi. Šobrīd
kalpo Aldis Koniševs, Elvijs Koniševs, Kaspars Lapsa, Mikus Maksimovs, Markus Maksimovs, Daniels Rudzišs, Rafaels Dmitrijevs,
Marks Ločmelis un citi zēni.
Visilgāk Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā kā ministrants kalpojis Vladislavs Pužulis. Viņš sācis kalpot, kad bijis astoņus gadus
vecs vai nedaudz vecāks, tad draudzes prāvests bijis Pēteris Beķeris
(kalpojis draudzē 20.gs. 60.-80.
gados). Sākumā esot bijis daudz
ministrantu, pat kādi seši, bet tad
viņu un arī citus puišus iesauca
armijā. Atgriežoties no armijas,
daudzi aizgāja dzīvot citur, arī uz
pilsētām, kā ministrants palika
vienīgais. «Man patika kalpot, tagad arī kalpotu, bet veselības dēļ
nevaru veikt ministranta pienākumus. Kalpot beidzu vecajā baznīciņā, jaunajā neesmu kalpojis. Visi priesteri, pie kuriem kalpoju,
bija labi, īpaši sirsnīgs bija priesteris
Jānis Svilāns. Galvenais bija laicīgi ierasties pirms Sv.Mises un
sakārtot altāri Sv.Misei,» senos laikus atcerējās Vladislavs Pužulis.
Ministrants Aldis Koniševs ir
šobrīd vecākais un pieredzes bagātākais ministrants. «Kalpot sāku
vecajā baznīcā 2002.gadā. Negaidīti
kļuvu par ministrantu, tā bija kā
iekšēja nepieciešamība. Bērnībā
kopā ar mammu gāju uz baznīcu
un ticība Dievam ir kopš bērnības.
Patīk kalpot Sv.Misē, tā ir iekšēja
nepieciešamība. Cenšos baznīcā
kalpot katru svētdienu, tikai retu
reizi iznāk nebūt baznīcā. Ja
svētdien esmu kalpojis, tad visu
nedēļu jūtos ideāli. Gribētu, lai
jaunie puikas vairāk ieklausītos
padomos, ko saka priesteris un
vecākie, pieredzējušākie ministranti.

Gribētos, lai vairāk mācītos un uzņemtos atbildību. Interese puikām
ir, bet nav uzņēmības nākt un kalpot regulāri. Droši vien puikām
ir vajadzīgs laiks, lai visu apgūtu,»
pārdomās dalījās Aldis Koniševs.
Aktīvi Šķilbēnu Romas katoļu
baznīcā kalpoja Arnolds Skangalis.
Viņš kļuva par ministrantu 8 gadu vecumā. Regulāri Šķilbēnu draudzē kalpoja 11 gadus, kad mācījās
Rekavas vidusskolā. Sākumā uz
baznīcu gājis kopā ar vecākiem,
iepaticies kalpot un arvien vairāk
gribējies pašam, nevis tāpēc, ka
kāds liktu kalpot. Arnolds Skangalis ar lielu entuziasmu un prieku
atcerējās ministrantu nometnes,
kuras trīs gadus pēc kārtas bija
apmeklējis Viļānos un Aglonā.
«Ministrantu nometnēs ieguvu
vērtīgas zināšanas, tur bija kalpošana Sv.Misēs, mācījāmies liturģiju, apguvām ministrantu pienākumus, uzzinājām kā sauc reliģiskos priekšmetus, kādi uzdevumi ir jāveic konkrētajā Sv.Mises
daļā, bija arī Bībeles studijas un
citas grupas saliedēšanas aktivitātes. Kalpošanā svarīgi ir saprast,
kāpēc to daru, nevis vienkārši staigāt gar altāri. Esmu kalpojis kā
ministrants arī Aglonas svētkos,
jo brīvprātīgi pieteicos. Šobrīd vairāk dzīvoju Rīgā un Jūrmalā, tāpēc neiznāk kalpot Rekovā. Jaunajiem ministrantiem ieteiktu pašiem interesēties un palūgt, lai
priesteris pamāca. Galvenais, lai
ir atbildīgi, lai ir pienākuma sajūta, lai ir interese pašiem un izpratne. Bet piespiedu kārtā gan nevajag kalpot,» atmiņas pastāstīja
un ieteikumus ieteica Arnolds
Skangalis.
Jaunie ministranti Daniels Rudzišs un Rafaels Dmitrijevs mācās
5. klasē. Par ministrantiem sāka
kalpot pirms diviem gadiem, kad
sāka iet Svētdienas skolā. Danielu
uzrunāja katehēte Žanna Maksimova un draudzes locekle Janīna
Lapsa, savukārt Rafaels noskatījās,
iesaistījās un pašam iepatikās šāds
kalpojums. Danielam visvairāk
patīk atnest upurdāvanas Sv. Mises laikā un Rafaelam patīk nest
patēnu (šķīvītis, kuru piekalpotājs
tur mirklī, kad priesteris dala ticīgajiem Svēto Komūniju). «Mūs
mācīja Garīgā semināra audzēknis
Mareks Brenčs un citi vecākie ministranti. Aicinām arī citus puikas
nākt un kalpot pie altāra. Mēs
ejam kalpot svētdienās,» viens
par otru emocionāli pastāstīja Daniels un Rafaels.
Pateicība Dievam par kalpojumu! Lai Dievs dod motivāciju
un gribasspēku uzņemtos pienākumus veikt vēl daudzus gadus!
Teksts un foto:
Vineta Zeltkalne

PāVeStS fraNCiSkS
SŪta ŽēlSirdīBaS MiSioNāruS

Pelnu trešdienā svētās Mises laikā svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks izsūtīja žēlsirdības
misionārus. Dievkalpojumā piedalījās vairāk
nekā 700 priesteru no visas pasaules, to vidū
bija arī 4 priesteri no Latvijas 4 diecēzēm.
No Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps
Jānis Bulis nosūtīja priesteri Staņislavu
Prikuli, priesteris Marcins Vozņaks pārstāvēja
Rīgas arhidiecēzi, priesteris Aleksandrs Stepanovs – Jelgavas diecēzi un priesteris Edijs
Silevičs – Liepājas diecēzi.
Savu vēlmi sūtīt žēlsirdības misionārus pāvests Francisks aprakstīja bullas Misericordiae
vultus 18. numurā. Žēlsirdības misionāri ir:
1. Dzīva zīme, kas liecina par Debesu Tēva vēlmi uzņemt visus, kas
meklē Dieva piedošanu.
2. Iespēja visiem cilvēkiem, kuri vēlas, piedzīvot brīvību, cilvēcisko un iekšējo atjaunotni, uzņemties atbildību par savu dzīvi un
atjaunot kristībā saņemtās žēlastības.
3. Vadās pēc Sv. Rakstu vārdiem: «Tā Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos.» (Rom 11, 32)
4. Pārliecinoši Dieva žēlsirdības sludinātāji.
5. Piedošanas prieka vēstneši.
6. Biktstēvi, kas ir spējīgi uzņemt ar mīlestību un izpratni katru
cilvēku un īpaši tos, kuri atrodas grūtā dzīves situācijā.
Žēlsirdības misionāru uzdevumi būs sekojoši. Katrs diecēzes bīskaps sūtīs viņus savu ticīgo vidū, lai atbalstītu Žēlsirdības jubilejas gada iniciatīvas ar īpašu uzsvaru uz Gandarīšanas sakramenta svinēšanu. Šī kalpojuma sevišķa iezīme ir arī tā, ka Svētais tēvs šiem priesteriem ir dāvājis tiesības dot piedošanu arī grēkiem, kuru piedošanai ir jāprasa Svētā Krēsla atļauja. Šīs tiesības ir dāvātas tikai uz Jubilejas gadu un ne visiem rezervētajiem grēkiem, bet tikai sekojošiem:
1. Euharistijas profanācija, 2. Fiziska vardarbība pret Romas pāvestu, 3. Absolūcija līdzdalībniekam grēkā pret 6. bausli (attiecas
tikai uz priesteri), 4. Tieša grēksūdzes noslēpuma izpaušana
(attiecas tikai uz priesteri).
Teksts: pr. Staņislavs Prikulis
Foto: personīgais arhīvs
Materiāls publicēts: Rēzeknes – Aglonas diecēzes mājas lapā
http://radieceze.lv

dokumentāla filma «dvēseļu gans»
Viļakas novada bibliotēkā

Godinot mūsu novadnieka,
Jēkabpils Goda pilsoņa, priestera
Jāņa Bratuškina piemiņu, 25. februārī Viļakas novada bibliotēka
aicināja interesentus noskatīties
režisores Ingas Nesteres veidoto
dokumentālo filmu «Dvēseļu gans.
Dekāntēvs Jānis Bratuškins.»
Filmas pirmizrāde notika pagājušā gada 25. februārī Jēkabpilī, jo priestera garīgais ceļš 32 gadus (1982-2014) bija saistīts ar
Jēkabpils Romas katoļu draudzi.
Priestera Jāņa Bratuškina dzīve bija īsts kalpošanas Dievam
un ticīgajiem upuris, ko viņš
katru dienu ar lielu godbijību un
mīlestību upurēja Pestītājam. Dzīves beigu posms kļuva par vēl
lielāku sāpju un ciešanu upuri smagās slimības laikā. Mūžībā Jānis
Bratuškins aizgāja 2014. gada 23. februārī. Nupat palika 2 gadi kā
viņa miesa atdusas Jēkabpils pilsētas kapos, bet dvēsele bauda
debesu svētlaimi Mūžīgās Eiharistijas svinībās. «Mīliet, piedodiet
un palīdziet viens otram, esiet līdzjūtīgi viens pret otru!» – ar šo
mīlestības mācību dekāns dzīvoja un arī aizgāja mūžībā.
Uzrunājot sapulcējušos interesentus bibliotēkas vadītāja Vija
Circāne atsaucās uz Lielvārdes prāvesta Andra Solima atmiņām par
laiku, kad priesteris Jānis Bratuškins kalpoja Krāslavas un Skaistas
draudzēs. «Paldies mīļajam priesterim par to gudrību un mīlestību,
ko viņš izrādīja bērniem un jauniešiem pastorālajā darbā. Es viņu
atceros kā manas bērnības priesteri» – raksta Andris Solims.
Pirms dokumentālās filmas noskatīšanās visi klātesošie vienojās
kopīgā lūgšanā un dziesmā «Skaistais Kungs Jēzu.»
Pēc noskatīšanās savās atmiņās par kopīgi pavadīto bērnības
laiku dalījās radiniece Lūcija Šaicāne. Anastasija Martinova pasākuma dalībniekus cienāja ar pašcepto maizīti un atcerējās tās tikšanās reizes, kad piedalījās mūsu novadnieka vadītajās Svētajās Misēs.
Režisore Inga Nestere filmas tapšanas laikā pabija priestera
Jāņa Bratuškina dzimtajā pusē un tikās ar radiniekiem Viļakā.
Paldies režisorei un filmas radošajai grupai par dvēselisku pārdzīvojumu skatoties patiesa cilvēka vienkāršo dzīvi un mūsu atmiņās priesteris Jānis Bratuškins paliks kā augstāko garīgo vērtību
cilvēks, kura misija bija kalpot Dievam un cilvēkiem.
Vilis Bukšs,
Viļakas novada bibliotēkas informācijas speciālists
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Viïakas novadâ
kultŪra

Nodibināts Viļakas novada Nauda kā
bibliotēkas lasītāju interešu vēstures avots
klubiņš «Mantinieces»
2016. gada 19. februārī Viļa-

kad līdz gada beigām vēl atlikušas 316 dienas un 2016. gadā
sagaidīta 49. diena, Viļakas novada bibliotēka aicināja savus apmeklētājus uz kopīgu tikšanos, lai dibinātu lasītāju interešu klubiņu. liels bija pārsteigums un patiess prieks, ka no uzrunātām
15 sievietēm ieradās četrpadsmit. Piecpadsmitā, kura neieradās,
tikšanās organizētājus informēja un apstiprināja savu turpmāko
dalību klubiņā.
Ideja par lasītāju klubiņa dibināšanu, kas rosinātu un kopā
pulcinātu domubiedrus, radās jau pirms pāris mēnešiem. Bibliotēkas
vadītāja Vija Circāne un bibliotekāre Regīna Dūna mudināja bibliotēkas apmeklētājus un darbiniekus, ka ir vērts pamēģināt to, ko
ikdienā nedarām. Mācīties vienam no otra un gūt jaunas atziņas par
lietām, kas ir mums līdzās.
Atklājot tikšanos, Vija teica: «Lūk, uz galda trauks ar iedegtām
svecēm!» Šīs sveces dekupāža tehnikā darinājusi mūsu šīsdienas
pasākuma dalībniece Valija Augustāne. Savukārt Ināra Kudure uz
pirmo tikšanos ieradās ar mātes izšuvumu rakstu mantojumu.
Pasākuma turpinājumā Regīna sniedza ieskatu jaunākajos preses
izdevumos, bet Vija iepazīstināja ar plašo grāmatu klāstu sievietes
mūžīgajam skaistumam un veselībai. Lieki piebilst, ka pēc literatūras
un periodikas apskata daudzas grāmatas un žurnāli aizceļoja pie
tikšanās dalībniecēm lasīšanai mājās.
Pirmajā tikšanās reizē tika uzklausīti dažādi priekšlikumi un ierosinājumi par tālāko darbību. Viens no priekšlikumiem bija, lai
nodarbības vadītu ne tikai bibliotēkas darbinieki, bet arī citas klubiņa
dalībnieces. Tika izveidota padome, kura turpmāk vadīs interešu
klubiņa darbu. Padomes sastāvā ievēlēja un darboties piekrita Vija
Circāne, Regīna Dūna, Valija Augustāne un Marta Dortāne.
Sarunu un domu apmaiņas gaitā radās jaunas ieceres un tika
izveidots pirmā mēneša aktivitāšu plāns.
• Jau pēc nedēļas, 25. februārī pulksten 14.00, interesenti tika
aicināti bibliotēkā uz dokumentālās filmas «Dvēseļu gans» skatīšanos.
Tas ir stāsts par novadnieku, priesteri Jāni Bratuškinu, kurš pirms
diviem gadiem, 2014. gada 23. februārī, aizgāja mūžībā.
• 8. martā iecerēta tikšanās ar radošu personību – žurnālisti,
dzejnieci un sabiedriski aktīvu sievieti Zinu Loginu. Būs skatāma
klubiņa dalībnieču vaļasprieku un cepuru izstāde.
• 17. martā, Ģertrūdes dienā, ieplānota nākamā tikšanās reize, uz
kuru aicinātas arī citas sievietes, kas savu dzīvi vēlas darīt krāsaināku
un saturā bagātāku.
Domājot par priekšdienām, izskanēja ierosmes kopīgi apskatīt un
iepazīt ievērojamas kultūrvēsturiskas vietas tepat novadā un Latgalē.
Apmeklēt senlietu kolekciju «Cīrulīši», mežsaimniecības kolekciju
«Mežābeles» un dabas parku «Balkanu kalni». Aizbraukt pie šova
«Īstās latvju saimnieces» dalībnieces no Latgales, Kārsavā dzīvojošās
Ainas Barsukovas.
Karsta diskusija izvērtās par lasītāju interešu klubiņa nosaukumu.
Izskanēja gan vācelīte, gan dores, skrīne, rotas… Vēlāk, vēlreiz apspriežoties un apzvanot klubiņa dalībnieces, Vija Circāne paziņoja,
ka Viļakas novada bibliotēkas paspārnē piedzimis jauns interešu
klubiņš, kuram dots nosaukums «Mantinieces». Klubiņš «Mantinieces»
apvienos un pārstāvēs sievietes, kuras pārmanto savu senču tradīcijas
un nodod tālāk jaunajai paaudzei. Sievietes, kuru bagātā dzīves
pieredze un zināšanas ir kā novēlējums līdzcilvēkiem.
Lasītāju klubiņa pirmajā tikšanās reizē Albīna Veina iepriecināja
ar pirmajiem sniegpulkstenīšiem, bet Mārīte Kokoreviča patīkami
pārsteidza ar kulināro mantojumu – vecmāmuļu tradīcijās ceptajiem
žagariņiem.
Interešu klubiņa dibināšanā piedalījās Marta Dortāne, Veneranda
Dortāne, Lidija Šaicāne, Terēze Medne, Maruta Matule, Irēna
Medvedeva, Ināra Kudure, Valija Augustāne, Lūcija Šaicāne, Mārīte
Kokoreviča, Lūcija Pužule, Albīna Veina, Regīna Dūna un Vija
Circāne. Daudzas no viņām dzied un dejo kultūras nama pašdarbības
kolektīvos un aktīvi piedalās Viļakas pilsētas un novada sabiedriskajā
dzīvē.
Lai veicas jaunajam klubiņam!
Vilis Bukšs,
Viļakas novada bibliotēkas informācijas speciālists
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kas novada muzejā notika pasākums «Nauda kā vēstures avots».
Pasākums organizēts ar mērķi
izveidot jaunu muzejpedagoģisko
programmu, kurā skolēni iepazīstas ar naudas vēsturi un tās nozīmi šodien. Nauda ir oriģināls un
svarīgs vēstures avots. Nauda atspoguļo veselu ideju un uzskatu
pasauli. Tā ir svarīga tautu, ekonomikas un politiskās vēstures,
kā arī materiālās un garīgās kultūras pētīšanā. Nauda mainās līdzās laikiem, taču tajā atspoguļotās
vēsturiskās vērtības paliek. Pasākuma laikā skolēni uzzināja naudas rašanās vēsturi un attīstību.
Viļakas novada muzeja krājumā
numismātikas un bonistikas naudas
kolekcija ir bagātīgi pārstāvēta,
tā vēsta par mūsu novada vēsturi
un kultūrvēsturi un tās hronoloģiskajām robežām.
Pasākuma mērķis bija izprast
naudas nozīmi un iemācīties to
analizēt kā vēstures avotu. Ceļš
līdz mūsdienu naudai bija garš.
Pirmatnējie cilvēki, lai varētu
sevi nodrošināt ar siltumu, pārtiku
un apģērbu, mainījās ar dažādām
precēm, jo bieži vien viena amata
pratēji nevarēja nodrošināt sevi
ar visu nepieciešamo dzīvošanai.
Viens no pirmajiem skolēnu uzdevumiem bija iemainīt viņiem
doto preci pret kādu citu. Skolēni
iejutās senajā tirgū, kur katrs mēģināja iemainīt savu preci pret
citu. Apmainoties ar precēm, katrs
pastāstīja, kāda prece viņam bija
pirms tam un kādu iemainīja.
Skolēniem bija jāpaskaidro, kur
viņi pielietotu iegūto preci.
Laikam ejot, par naudas ekvi-

valentu kļuva zelta un sudraba
stienīši. Skolēniem tika parādīts,
kā tie tika izmantoti. Pamazām
kļuva sarežģīti mainīties ar precēm
un svērt stienīšus, radās nepieciešamība pēc īstas naudas, kādu
mēs to pazīstam šodien. Skolēni
klausījās par mūsdienu naudas
vēsturi un mācījās to analizēt.
Nauda sevī ietver ļoti plašu vēsturisku informāciju par kādu
valsti, tautu, kultūru u.c. Pasākuma
laikā katram skolēnam tika iedalīta
dažādu laiku un tautu nauda, kura viņiem bija jāanalizē, un pēc
tam par savu naudiņu bija jāpastāsta
citiem. Skolēni iepazinās ar naudu,
kas tika lietota Viļakas novadā cariskās Krievijas rubļiem, Latvijas
1. brīvvalsts laika latiem un santīmiem, vācu okupācijas naudu reihsmarkām, červonciem, Padomju rubļiem, Latvijas latiem u.c. Tika
iepazīta arī citu valstu nauda – ķīniešu, amerikāņu un baltkrievu.
Pēc naudas analīzes sekoja
uzdevums atlasīt to naudu, kura tika lietota Viļakas novadā, un sakārtot to hronoloģiskā secībā. Pasākumā runājām par elektronisko
naudu, kas paliek arvien populārāka mūsdienu sabiedrībā un zaudē
savu vēsturisko vērtību. Ja taustāma
nauda spēj pateikt naudas izgatavošanas laiku, vietu, valsti, reliģis-

ko piederību, politiskos režīmus,
kādas valsts vēsturi, kultūru, sen
zudušās vērtības, tad elektroniskā
nauda to nespēj. Noslēgumā runājām par naudas veidiem, sarunas
laikā skolēni secināja, ka vislabākā
nauda ir tā, kuru var apskatīt un
pataustīt. Tāpat tika secināts, ka
naudai ir bijusi gara un sarežģīta
vēsture.
Skolēniem veidojās izpratne
par naudas rašanās cēloņiem, viņi
ieguva prasmes un iemaņas analizēt
naudu kā vēstures avotu. Tika popularizēta un akcentēta Viļakas novada vēsture, izmantojot tikai naudas vēsturi. Skolēni arī nedaudz
iepazina citu valstu un tautu kultūru. Pasākuma laikā tika radīti
priekšnoteikumi jaunai muzejpedagoģiskai programmai «Nauda
kā vēstures avots». Šī muzejpedagoģiskā programma iekļaujas sociālo zinību un vēstures mācību
materiālos skolās un labi papildina
skolēnu zināšanas sava novada un
Latvijas vēsturē. Muzejpedagoģiskā programma būs sadalīta divās
daļās. Pirmā daļa ietvers senākās
naudas izteiksmes veidu – maiņu,
bet otrā – mūsdienu naudas analīzi.
Teksts un foto: Viļakas novada
muzeja vadītāja R. Gruševa un
krājuma glabātāja M. Boldāne

Viļakas novada bibliotēkas
lasītāju interešu klubiņš «Mantinieces» 8. martā aicināja uz
tikšanos ar žurnālisti, dzejnieci
un sabiedriski aktīvu sievieti
zinaidu loginu.
Īpašu noskaņu radīja klubiņa
dalībnieču vaļasprieku izstāde. Ar
saviem radošajiem darbiem dalījās
– Valija Augustāne, Ināra Kudure,
Marta Dortāne, Albīna Veina, Vija
Circāne, Mārīte Kokoreviča, Lidija
Šaicāne, Maruta Matule, Lūcija
Pužule un Ināra Andrejeva.
«Tu esi sieviete un esi pelnījusi
ziedus, tā vienkārši bez iemesla,
tāpat… Par to, ka Tu esi sieviete» –
pasākumu atklājot teica Viļakas
novada bibliotēkas direktore Vija
Circāne, dāvājot sārtas tulpes pasākuma dalībniecēm un sveica
Viļakas pamatskolas skolotāju Inesi Rēvaldi ar Lasīšanas vēstneša
nomināciju. 5. martā Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Inese tika godināta kā konkursa «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija» Lasīšanas
vēstnese Latgalē. Savukārt Inese
pateicās bibliotēkai par viņas kandidatūras izvirzīšanu un atbalstu.
Lasītāju klubiņa «Mantinieces»
dalībnieces emocionāli uzrunāja
bibliotēkas darbinieks Vilis Bukšs,
uzsverot sievietes misiju un spēku.
Pirms pieteikt radošu personību
Zinaidu Loginu Vija uzskaitīja
bibliotēkas viešņas plašo darbības
lauku un aktivitātes, darbojoties

sev un sabiedrībai. Zina gan kautrīgi atgaiņājās no viņai piedēvētām
aktivitātēm, bet viņas dzīves veids
ir apbrīnojams un izcils paraugs
tiem, kas čīkst un sūrojas, ka
kaulus lauž un dvēsele sāp.
Zina ir ne tikai žurnāliste, dzejniece, sportiste un veselīga dzīves
veida popularizētāja, bet arī ceļotāja un dzīves vērotāja. Pasākuma
dalībniekiem viņa demonstrēja
dažādus vingrinājumus un ieteica
uzticēties savu domu spēkam.
Lasītāju klubiņa «Mantinieces»
dalībniece Mārīte Kokoreviča teica: «Svarīgākie man šķita Zinas
izklāstītie elpošanas vingrinājumi
un savas elpas kontroles mehānisms.»
Zina Logina savos vingrinājumos izmanto dažādus palīglīdzekļus. Tie nav sarežģīti, bet ļoti vienkārši. Šoreiz viņa izmantoja lielu,

dzeltenu citronu. Klātesošajiem
jautāja, ar ko viņiem asociējas šis
auglis? Atbilde bija, protams, ar
veselīgu un skābu augli savā uzturā. «Bet vai tas nav tikai mūsu
pieradums tradicionālai domāšanai?... Vai uz šo saulaino augli mēs
nevaram paskatīties citādi?...»
Pēc tikšanās bibliotēkā Zinu
Loginu gaidīja viņas vadīto nodarbību dalībnieces Viļakas kultūras
namā. Jau atvadoties, kāda 8. marta pasākuma dalībniece izteicās
īsi, bet precīzi: «Zina ir tas, kas
pārņem visu būtni un mūsdienās
tā ir vērtība!»
Mīļš Paldies Zinaidai Loginai
par iedvesmojošu stāstījumu un labu paraugu ikvienam, kurš jūtas nomākts zem dzīves smagās nastas!
Vilis Bukšs,
Viļakas novada bibliotēkas
informācijas speciālists
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Paskaidrojuma raksts par Viļakas novada pašvaldības 2016. gada budžetu

Viļakas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam
ir noteikta attīstības vīzija: «Viļakas novads – tradicionālā
lauku kultūrvide ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu,
ģimenes un reliģiskajām tradīcijām, izglītotiem cilvēkiem,
kuri jūtas lepni par piederību šai vietai, stratēģiski nozīmīgs pierobežas novads investoru piesaistei ar attīstītu
mazo un vidējo uzņēmējdarbību, daudzveidīgiem pakalpojumiem iedzīvotājiem un novada apmeklētājiem».
Viļakas novada attīstības programmā kā teritorijas attīstības vīzija ir noteikts, ka Viļakas novadu demokrātiski
pārvalda vietējā pašvaldība, kas uzņemas atbildību par
dinamisku un XXI gadsimta prasībām atbilstošu teritorijas
attīstību. Novada attīstībā un pārvaldes darbā aktīvi
piedalās tās iedzīvotāji, kuri ir labi informēti par situāciju
teritorijā, izprot sabiedrībā notiekošos procesus un vēlas
tos ietekmēt.
Ievērojot Viļakas novada attīstības programmā noteikto
rīcības plānu 2011.-2017. gadam, Viļakas novada pašvaldība
2016.gadā un turpmākajos gados turpinās darbu pie Viļakas
novada attīstības, izvērtējot finansiālās iespējas un prioritātes.
Lielākā Viļakas novada pašvaldības budžeta izdevumu
daļa tiek atvēlēta izglītībai. 2016.gadā tiks turpināts darbs
pie izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanas un
attīstības, kā arī tiks uzlabota izglītības iestāžu materiāli
tehniskā bāze. Viļakas novada pašvaldība 2016.gadā un
turpmākajos gados nodrošinās skolu un pirmsskolas 5-6
gadīgos audzēkņus ar brīvpusdienām.
Viļakas novada pašvaldības galvenā vērtība ir novada
iedzīvotāji. Viļakas novada dome turpinās darbu pašvaldības
pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanā un pieejamības paaugstināšanā, kā arī sociālo pakalpojumu pilnveidošanā
visām novada iedzīvotāju kategorijām.
Viļakas novada kultūras dzīve ir piesātināta. Tas ir pateicoties aktīvai pašdarbnieku darbībai un kultūras pasākumu kvalitātei. Viļakas novada pašvaldībā arī turpmāk
pilnveidos kultūras pasākumu māksliniecisko kvalitāti un
veidos kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūrvidi, kā arī attīstīs dažādām vecuma grupām orientētus kultūras pasākumus.
Kā viens no teritorijas attīstības rādītājiem ir sakārtota
un attīstīta autoceļu infrastruktūra. Viļakas novada pašvaldība arī 2016.gadā turpinās darbu esošo ceļu, ielu,
ietvju un stāvlaukumu uzturēšanā un sakārtošanā.
Viļakas novada pašvaldības 2016.gada budžets
izstrādāts, ievērojot likumos «Par pašvaldību budžetiem»,
«Par pašvaldībām», «Par budžetu un finanšu vadību»,
«Par valsts budžetu 2016.gadam», kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos
aktos paredzētās prasības.
Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi
nepieciešami pašvaldībai tās funkciju un pienākumu izpildei, kuru finansēšana noteikta ar likumdošanas aktiem,
nodrošinot, lai tajā laikposmā, kuram šie līdzekļi paredzēti, izdevumus segtu atbilstoši ieņēmumi. Budžets
izstrādāts, ņemot vērā valsts vispārējo ekonomisko un
sociālo līdzsvaru.
Novada budžets sastāv no pamatbudžeta, speciāla
budžeta, ziedojumu un dāvinājumu budžeta.

PAMATBUDŽETS
Pamatbudžeta ieņēmumi

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
struktūra 2016. gadā, %

nodokļa ieņēmumi ieplānoti 100% apmērā no pašvaldību
vērtēto ieņēmumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes.
Nodokļi no īpašuma plānoti 206 569 euro apmērā.
188 495 euro 2016.gadam ir noteikts pēc pašvaldības vērtēto
ieņēmumu nekustamā īpašuma nodokļa prognozes. Salīdzinot ar 2015.gada īpašuma nodokļa plānu, ir par 8.82%
vairāk. Nodokļa atvieglojumi piemēroti trūcīgām ģimenēm,
maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm.
Valsts budžeta transferti tiek plānoti 2 385 736 euro,
kas ir par 2.52% mazāk, nekā tika plānots 2015. gadā.
Mērķdotācija mācību grāmatu un līdzekļu iegādei
tiek plānota 11 695 euro apmērā, kas ir par 829 euro jeb
6.62% zemāk nekā 2015. gadā.
Mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai tiek plānota
44 384 euro apmērā, kas ir par 24 360 euro jeb 121.65%
vairāk, nekā tika plānots 2015. gadā.
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai ir plānota
534 753 euro apmērā, kas ir par 19 600 euro jeb 3.54 %
mazāk, nekā tika plānots 2015.gadā.
Mērķdotācija pedagogiem 5-6 gadīgo apmācībai ir
plānota 30 680 euro, kas ir par 9016 euro jeb 22.71%
mazāk, nekā tika plānots 2015. gadā.
Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai
no Labklājības ministrijas tiek plānota 38 120 euro apmērā, kas ir par 22 943 euro jeb 151.17% vairāk, nekā
tika plānots 2015. gadā. Mērķdotācija no Kultūras ministrijas Viļakas mūzikas un mākslas skolai plānota 74 242
euro apmērā, kas ir par 5881 euro jeb 7.34% mazāk, nekā
tika plānots 2015.gadā.
Mērķdotācija feldšeru un veselības punktu uzturēšanai
tiek plānota 11 160 euro apmērā.
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai plānota 6820 euro apmērā.
Pārējās dotācijas plānotas 82 268 euro apmērā, kas ir
par 40 036 euro jeb 94.80% vairāk, nekā tika plānots
2015.gadā.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību
izlīdzināšanas fonda tiek plānota 1501151 euro apmērā,
kas ir par 25 150 euro jeb 1.7% vairāk, nekā tika plānots
2015.gada.
Pašvaldību budžeta transferti plānoti 67 183 euro, kas
ir par 2728 euro jeb 4.23% vairāk, nekā tika plānots
2015. gadā.
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem plānoti 430
004 euro apmērā, kas ir par 16 184 jeb 3.91%, nekā tika
plānots 2015. gadā.
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi plānoti
10 950 euro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētajiem institūciju, t.sk. pašvaldības izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālā dienesta
uzturēšanai, novada pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai.
Pašvaldības budžeta izdevumi 2016.gadā plānoti
5 399 673 euro apmērā. Izdevumu finansēšanai tiks izmantots budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 306 558 euro, kā arī tiek plānoti vairāki aizņēmumi
novada infrastruktūras sakārtošanai 574 839 euro apmērā.
Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu
struktūra 2016.gadā, %

Vispārējie valdības dienesti

Šo izdevumu daļu sastāda Viļakas novada domes, pagastu pārvalžu uzturēšanas izdevumi, kā arī aizņēmumu
procentu maksājumi. Plānotie izdevumi ir par 1.05% lielāki nekā 2015.gada plānā. Kupravas pārvaldes uzturēšanai
plānoti 34 662 euro, Medņevas pārvaldei – 31 185 euro,
Susāju pārvaldei – 24 661 euro, Šķilbēnu pārvaldei –
39 955 euro, Vecumu pārvaldei – 32 903 euro, Žīguru
pārvaldei – 31 039 euro, Viļakas novada domei – 483 462
euro, t.sk. deputātu atalgojumam – 77 832 euro, pabalstiem, kurus izmaksā bijušajiem priekšsēdētājiem un to vietniekiem – 32 124 euro un novada komisijām – 6195 euro.
Aizņēmumu procentu maksājumi tiek plānoti 36 550 euro.

ekonomiskā darbība

Šim izdevumu segmentam plānoti 431 126 euro, kas
ir par 237 396 euro jeb 129.21% vairāk, nekā to paredzēja 2015. gada plāns.
Šo izdevumu daļu sastāda Vecumu mežsaimniecības
uzturēšanas izdevumi, kuri plānoti 6869 euro apmērā, atbalstam lauksaimniecībai atvēlēti 1990 euro, būvvaldes
uzturēšanai – 20435 euro, pasākumam «Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi» – 74 328 euro, Balkanu dabas parkam –
18945 euro, Viļakas novada valsts un pašvaldības VKAC
– 10 888 euro, Mežvidu pamatskolas ēkas uzturēšanai –
19 671 euro. 2016. gadā ir ieplānoti novada ceļu un ielu
infrastruktūras sakārtošanas pasākumi – 268 000 euro
apmērā, kā arī tiek plānoti atbalsta pasākumi novada uzņēmējiem – 10000 euro apmērā.

Vides aizsardzība

Šajā segmentā ieplānoti līdzekļi Viļakas novada pārvalžu kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu uzturēšanai un
apsaimniekošanai – 22 431 euro. Žīguru komunālajai
saimniecībai – 5432 euro, Vecumu komunālajai saimniecībai – 3195 euro, Kupravas komunālajai saimniecībai –
5185 euro, Medņevas komunālajai saimniecībai – 6739
euro.

teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Šajā segmentā kopējie izdevumi plānoti 651 941 euro
apmērā. 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. Pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai Vecumu
pārvaldē šim mērķim ieplānoti – 1900 euro, Žīguru pārvaldē – 5463 euro, Viļakas pilsētā – 3255 euro, Kupravas
pārvaldē – 9822 euro,
Viļakas pilsētas teritorijas apsaimniekošanai un
Viļakas novada tehniskās nodaļas uzturēšanai paredzēti –
245 724 euro. Viļakas novada tehniskā nodaļa 2016.gadā
ieplānojusi iegādāties traktoru ekskavatoru 70 000 euro
vērtībā, kā arī plāno labiekārtošanas darbus Viļakas
Miera kapos un jaunu ūdensvada pieslēgumu izveidi
Viļakas pilsētas Dārza, Garnizona un Pils ielās. Novada
pārvalžu teritoriju apsaimniekošanai Susāju pārvaldē
ieplānoti – 4197 euro, Vecumu pārvaldē – 9435 euro,
Kupravas pārvaldē – 1680 euro, Šķilbēnu pārvaldē –
10 295 euro, Medņevas pārvaldē – 11 954 euro, Žīguru
pārvaldē – 14 998 euro.
Apkures nodrošināšanai Vecumu komunālajā saimniecībā ieplānoti 16 013 euro, Kupravas – 69 356 euro, Šķilbēnu – 30 751 euro, Žīguru – 54 300 euro.
Ūdenssaimniecībai Vecumu pārvaldē paredzēti –
7762 euro, Šķilbēnu pārvaldē – 14 719 euro, Kupravas pārvaldē – 56 912 euro, Žīguru pārvaldē – 9260 euro. Autotransporta uzturēšanai – 26 223 euro. Izdevumi novada
teritorijas nekustamo īpašumu reģistrēšanai un pārējiem
administrēšanas izdevumiem – 23 2840 euro. Pievienotās
vērtības nodokļa nomaksai valstij – 24 000 euro.

Veselība

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada
ieņēmumi plānoti 4 729 835 euro apmērā. Salīdzinājumā
ar 2015. gada plānu ieņēmumu kopējais pieaugums sastāda 1.18%.
Vislielāko īpatsvaru no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido valsts budžeta transferti 2 385 736 euro
apmērā jeb 51%, ienākuma nodokļi – 1 629 723 euro jeb
35 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 430 004 euro jeb 9%,
īpašuma nodokļi – 206 569 euro jeb 4%, pašvaldību budžetu transferti – 67 183 euro jeb 1%, pārējie budžeta
iestāžu ieņēmumi – 10 620 euro jeb 0.22%
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2016.gadā tiek plānots
par 4.94% lielāks nekā tika plānots 2015.gadā 1 553 016 euro,
t.i. par 76 707 euro vairāk. Kopējos budžeta ieņēmumos
ienākuma nodoklis sastāda 35%. Iedzīvotāju ienākuma

Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada
izdevumi plānoti 5 399 673 euro apmērā. Salīdzinot ar
2015.gada plānu, izdevumi tiek plānoti par 11.48% vairāk.
Vislielāko īpatsvaru no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi izglītībai 2 148 421 euro jeb 40%,
vispārējiem valdības dienestiem 720 612 euro jeb 13%,
sociālajai aizsardzībai – 754 330 euro jeb 14%, atpūtai,
kultūrai un reliģijai 655 049 euro jeb 12%, teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai 651 941 jeb 12%, ekonomiskai darbībai – 431 126 euro jeb 8%, vides aizsardzībai
– 22 431 euro jeb 1%, veselībai – 15 763 euro jeb 0.29%.

Feldšeru un veselības punktu uzturēšanai ieplānoti
15 763 euro. Salīdzinot ar 2015. gada plānu, izdevumi pieauguši par 2.52%. Kupravas feldšeru un veselības punktam
ieplānoti 5 580 euro, Upītes feldšeru un veselības punktam –
10 183 euro.

atpūta, kultūra un reliģija

Atpūtas, sporta, kultūras un reliģijas izdevumiem pašvaldības 2016. gada budžetā paredzēts finansējums 651
941 euro apmērā. Salīdzinot ar 2015. gada plānu, šie izdevumi palielināti par 34126 euro jeb 5.47%.
Novada muzeju darbības nodrošināšanai ieplānoti
38 210 euro. Novada sporta pasākumu un aktivitāšu nodrošināšanai ieplānoti 22 491 euro. Viļakas novada bibliotēku darbības nodrošināšanai ieplānoti 110 579 euro, t.sk
bibliotēku krājumu palielināšanai – 4629 euro, periodikas
iegādei – 3276 euro. Kultūras un Tautas namiem, centriem
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un pasākumiem ieplānoti 355 919 euro, t.sk. pašdarbības kolektīvu un pulciņu vadītāju
atalgojumam 38 250 euro. Šajā plānošanas gadā tiek plānots turpināt darbus pie Šķilbēnu kultūras centra «Rekova» rekonstrukcijas II kārtas – 110 000 euro apmērā. Jauniešu un iniciatīvu centriem ieplānoti 26 323 euro.
Viļakas novada dome 2016.gadā realizēs projektu «PROTI un DARI». Projekta
mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta
mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta «PROTI un DARI!» mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem
(ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un
projektu īsteno sadarbībā ar pašvaldībām, ar kurām noslēdz sadarbības līgumus.
Pašvaldība veic sekojošas aktivitātes:
1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
2. mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
3. mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar
mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz
profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē
pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Viļakas novada domei laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam ir jāiesaista 22 jaunieši, kuriem palīdz atgriezties darba tirgū.
Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai ieplānoti 16 426 euro. Pensionāru
saieta nama uzturēšanai – 13 911 euro, tūrisma informācijas centra uzturēšanai – 25 639
euro un dotācija biedrībām un reliģiskajām organizācijām – 17 454 euro.

izglītība

Vislielākā pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa tiek novirzīta izglītībai –
2 145 875 euro. Salīdzinot ar 2015.gada plānu, šie izdevumi samazinājušies par 86 635
euro jeb 3.88%.
Pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) ieplānoti 380 978 euro. No tiem Medņevas PII
ieplānoti 154 558 euro, Viļakas PII – 146 385 euro un Žīguru PII – 80 035 euro.
Novada pamatskolām un vidusskolām ieplānoti 1 363 317 euro. No tiem Viļakas Valsts
ģimnāzijai – 281 473 euro, Rekavas vidusskolai – 306 651 euro. Rekavas vidusskolā
ieplānots kāpņu telpu kapitālais remonts 8724 euro apmērā. Viļakas pamatskolai – 171 544
euro. Viļakas pamatskolā tiek plānots turpināt darbu pie ēdināšanas bloka sakārtošanas
26 169 euro apmērā. Viduču pamatskolai – 221 081 euro. Upītes pamatskolai – 140 380 euro.
Žīguru pamatskolai – 139784 euro.
Viļakas bērnu un jaunatnes sporta skolai ieplānoti 95 135 euro. Viļakas mūzikas un
mākslas skolai – 110 461 euro.
76 035 euro paredzēti norēķiniem par citu pašvaldību izglītības sniegtajiem pakalpojumiem.
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei ieplānoti 89 018 euro, t.sk. kultūras sadaļas
izdevumiem 33 557 euro.
Ceļa izdevumu segšanai skolēniem ieplānoti 3150 euro. Skolēnu pārvadājumiem un
autobusu uzturēšanai – 83 920 euro. Pārējiem izglītības papildu pakalpojumiem, t.i.,
psihologam un datorspeciālistam – 23 345 euro.

Sociālā aizsardzība

Sociālās aizsardzības izdevumi 2016.gadā plānoti 754 330 euro. Šajā segmentā ir
ieplānoti par 152 629 euro jeb 25.37% vairāk nekā 2015.gada plānā. No asignējumiem
sociālajai aizsardzībai 120 015 euro paredzēti pabalstiem un palīdzībai pašvaldības
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Sociālās palīdzības dienesta uzturēšanai ieplānoti
99 514 euro. Sociālo dzīvojamo māju uzturēšanai – 6691 euro. Bāriņtiesai – 60 753 euro.
Transfertiem citām pašvaldībām sociālo funkciju nodrošināšanai – 15 00 euro.
Saskaņā ar 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 «Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās», 2015.gadā pašvaldība
nodrošinās asistenta pakalpojumus personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa
38 120 euro apmērā.
Viļakas sociālā aprūpes centra uzturēšanai un labiekārtošanai ieplānoti 157 300 euro,
t.sk. iemītnieku istabiņu remontiem ieplānoti 5500 euro. Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājai ieplānoti 148 717 euro. 2016. gadā plānots uzlabot sociālo pakalpojumu infrastruktūru 120 670 euro apmērā. Šo aktivitāšu rezultātā tiks veikti renovācijas remontdarbi Viļakas sociālā aprūpes centra ēdināšanas blokā un koridoros, Viļakas slimnīcas
morga jumta remonts, Viļakas poliklīnikas karnīzes un noteku atjaunošana un Rekavas
ambulances ēkas fasādes, jumta un ūdens noteksistēmas remonts.

Saistības

Uz 2016.gada 1.janvāri pašvaldības neatmaksātā aizņēmumu daļa ir 2 861 107euro.
2016.gadā pēc aizņēmumu līgumu nosacījumiem aizņēmumu pamatsummu apjoms ir
158 351 euro. Lai īstenotu ieplānotos infrastruktūras sakārtošanas darbus 2016.gadā
Viļakas novada dome plāno aizņēmumus no Valsts Kases 574 839 euro apmērā.
Pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums 2016.gada 31.decembrī plānots 53 208 euro.

SPECIĀLAIS BUDŽETS

SPeCiālā BudŽeta ieņēMuMi

Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadā plānoti 233 750 euro apmērā. No tiem valsts
mērķdotācija pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 224 788 euro un dabas resursu
nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu plānots – 8 962 euro.
Saskaņā ar Viļakas novada pašvaldības autoceļu fonda nolikumu mērķdotācija
pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai tiek sadalīta šādi:
Viļakas pilsēta – 35 313 euro;
Kupravas pārvalde – 16 810 euro;
Medņevas pārvalde – 23 156 euro;
Susāju pārvalde – 19 133 euro;
Šķilbēnu pārvalde – 34 465 euro;
Vecumu pārvalde – 14 049 euro;
Žīguru pārvalde – 14 426 euro;
Novada kopējiem attīstības projektiem – 67 436 euro.
Salīdzinot ar 2015.gada mērķdotāciju pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tā ir
pieaugusi par 7.88%. Savukārt, salīdzinot dabas resursu nodokli par dabas resursu
ieguvi un vides piesārņošanu, tas ir samazinājies par 19.98%.
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SPeCiālā BudŽeta izdeVuMi

Speciālā budžeta izdevumi plānoti 241 543 euro apmērā. No tiem ekonomiskai darbībai t.i. pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 227 731 euro, vides aizsardzības
izdevumiem – 13 812 euro.
Novada auto ceļu kapitālajam remontam un rekonstrukcijai plānoti 67 436 euro.
2016. gadā plānoti ielu remontdarbi Viļakas pilsētā.
Speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 2016. gada 1. janvāri ir 42 866 euro.
Savukārt naudas līdzekļu atlikums uz 2016. gada 31. decembri plānots 7793 euro.

Viļakas novada pašvaldības 2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi
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Viļakas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu tāme
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2016. gadam
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Viļakas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu
un izdevumu tāme 2016.gadam

Domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

(Sākums 2. lpp.)
«2.2. Ja uz vienu zemes gabalu saņemti vairāki pieteikumi, priekšrocības uz zemes
nomu ir 2.2.1. fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Viļakas novadā, un juridiskajām personām, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Viļakas novada administratīvajā
teritorijā (abas personas ir vienas prioritātes), kurām Viļakas novadā nav zemes īpašumā vai lietojumā, vai nomā, vai kuru īpašums vai zemes lietojums robežojas ar
konkrēto zemes gabalu;
2.2.2. personām, kuras pašvaldības budžetā iemaksājušas lielāko nekustamā īpašuma nodokli.»
3 Izteikt Noteikumu 2.6. punktu šādā redakcijā:
«2.6. Lēmumu par zemes vienības vai tās daļas nodošanu nomā pieņem Viļakas novada dome. Dome kārtējā sēdē izskata tos zemes nomas pieprasījumus, kuri iesniegti
trīs dienas līdz kārtējai Tautsaimniecības un vides jautājumu komitejas sēdei, kura ir
pirms domes sēdes. Zemes nomas līgumus sagatavo Attīstības plānošanas nodaļas speciālists, paraksta domes paraksttiesīgās personas. Līgumus attīstības plānošanas nodaļas speciālists reģistrē nomas zemju reģistrā.»
3 Izteikt Noteikumu 2.9. punktu šādā redakcijā:
«2.9. Nomnieks ir tiesīgs nodot zemesgabala lietošanas tiesības (apakšnomā) citai
personai tikai ar Iznomātāja lēmumu».
– Aizstāt Noteikumos vārdus «Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu»
ar vārdiem «Noteikumi par publiskas personas zemes nomu».
– Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
• Noteikt Viļakas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās, kur ēdināšanu
nodrošina pašvaldība, vienas pusdienu porcijas maksu 0.30 EUR.
3 Lēmums ir spēkā no 2016.gada 1. marta līdz 2016.gada 31. decembrim.
• Piešķirt Rekavas vidusskolas pirmsskolas vecuma grupai līdz 5 gadiem brīvpusdienas – 0.98 EUR dienā vienam audzēknim.
3 Lēmums ir spēkā no 2016.gada 1.marta līdz 2016.gada 31.decembrim.
• Atbalstīt Viļakas jauniešu iniciatīvu centra kopā ar sadarbības partneriem Šķilbēnu Iniciatīvu centru «Zvaniņi» un Medņevas Jaunatnes iniciatīvu centru «Sauleszieds» piedalīšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā «Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi
veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu» ar projektu «Nāc un piedalies».
3 Nodrošināt projekta īstenošanai priekšfinansējumu 20% – 700.00 EUR (septiņi
simti euro) apmērā.
Pilnu 25. februāra domes sēdes protokolu var izlasīt www.vilaka.lv, sadaļā
Pašvaldība/Domes sēdes.
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Sociālais darbs – atbildīga mīlestības misija
iNterViJa

2015. gada decembrī labklājības ministrija rosināja latvijā noteikt jaunu atzīmējamu dienu - Vispasaules sociālā darba dienu, jo 2008.gadā Brazīlijā organizētajā
konferencē Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas nolēma katru gadu marta trešajā otrdienā svinēt Vispasaules sociālā darba dienu (World Social Work Day). šis
lēmums bija pamatots ar to, ka pēdējo 25 gadu laikā eiropā un aSV ir izveidojusies tradīciju atzīmēt sociālā darba dienu. atzīmējot šādu starptautisku dienu, ir
iespējams pievērst sabiedrības uzmanību sociālajam darbam, profesijas attīstības un atpazīstamības veicināšanai, kā arī ir iespējams popularizēt labas prakses
piemērus. Visā pasaulē sociālais darbs nozīmē – sniegt cilvēkiem atbalstu, ievērojot cilvēktiesības, lai uzlabotu labklājību un sociālo attīstību. šobrīd daudzi latvijā
atzīmē novembra otrajā otrdienā noteikto latvijas sociālo darbinieku dienu. Neskatoties uz to, kuru dienu valstī noteiks kā Sociālā darba dienu, vēl svarīgāk ir
iepazīties ar sociālā darba funkcijām, nesavtīgo darbinieku rūpēm un atdevi, aprūpējot sociālo centru un māju iedzīvotājus, nodrošinot viņiem mierīgas un prieka
pilnas vecumdienas. kā arī romas pāvests francisks izsludinātajā Žēlsirdības gadā aicina ikvienu darīt žēlsirdības darbus.
daudzu sociālo aprūpes centru un māju darbinieku ikdienas pienākumi ir žēlsirdības darbi, kas tiek veikti daudzu darba gadu garumā. Viļakas novadā šobrīd
darbojas Viļakas sociālās aprūpes centrs un šķilbēnu sociālās aprūpes māja, kuru vadītājas un darbinieki ar prieku pastāstīja par sociālā darbu, tā pozitīvajām
emocijām un grūtībām.
Viļakas sociālās aprūpes centrs
2009.gadā Viļakā savu darbu uzsāka jauns Sociālās aprūpes
centrs, kas nodrošina ilgstošas uzturēšanās iespējas 30 pensijas
vecuma cilvēkiem un personām ar invaliditāti. Centra pamatklienti ir
Viļakas novadnieki, bet var tikt uzņemtas arī personas no citām pašvaldībām, ja centrā ir brīvas vietas un attiecīgā pašvaldība par personas saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā.
Viļakas Sociālās aprūpes centrs (turpmāk VSAC) ir Viļakas
novada pašvaldības iestāde, kas atrodas Viļakā – bijušajā slimnīcas
ēkā. Ēka tika uzcelta no 1884. līdz 1890. gadam, pēc Marienhauzenas
muižas grāfienes Annas Lippe - Lipskas iniciatīvas, pašā ceļa malā
blakus Viļakas Romas katoļu baznīcai.
Centrā ir 12 istabiņas. Katrā VSAC dzīvojamajā istabiņā ir izvietoti
viens, divi vai trīs klienti. Katram klientam ir funkcionālā gulta, skapis,
naktsskapītis. Tajās istabiņās, kur klienti vēlas skatīties televizoru, ir
uzstādīts televizors. VSAC strādā 16 darbinieki, kas nodrošina iemītniekus ar regulāru ēdināšanu, medicīnas pakalpojumiem, komunālajiem
pakalpojumiem (siltais un aukstais ūdens, kanalizācija, apkure), transporta pakalpojumiem. Ir nodrošināta medicīnisko darbinieku klātbūtne,
diennakti strādā aprūpētāji, sociālais darbinieks organizē brīvā laika saturīgu pavadīšanu (t.sk. kultūras pasākumus, radošas nodarbības u.c).
Ēkā no 1. uz 2.stāvu ir nodrošināta pārvietošanās ar pacēlāju, pieejami sertificēta podologa (roku un pēdu aprūpe) un friziera pakalpojumi. Katru gadu turpinās ēkas renovācija, ir renovētas istabiņas, gaiteņi, palīgtelpas. Pateicoties zviedru sadarbības partneriem “GNOSJO
HJALPER” vairākkārt ir saņemtas mēbeles - dīvāni, atpūtas krēsli, pusdienu galdi, veļas mašīna un veļas žāvētājs. Turpinās VSAC teritorijas apzaļumošana, puķu un košumkrūmu stādīšana, celiņu bruģēšana. Ir iestādīts augļu dārzs, iekopts dārzeņu un zaļumu audzēšanas
lauciņš. Pie mums seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām var justies
droši un apmierināti, kā mājās.
Šķilbēnu sociālās aprūpes māja (turpmāk SAM)
pastāv kopš 2002.gada. Slēdzot slimnīcu, tika atvērta
aprūpes māja. Jau piekto gadu apdzīvojam jaunas
telpas – Rekovas ielā 11. Kādreiz šī ēka piederēja uzņēmējam un dzirnavniekam Feliksam Polfanderam
un kalpoja kā dzīvojamā māja, vēlāk ēka pārtapa par
skolas internātu un pasta nodaļu. 2009. gadā Viļakas
novada dome sadarbībā ar Amerikas Vēstniecību
ēku sāka renovēt un 2011.gadā tā tika nodota ekspluatācijā. Šobrīd
šeit dzīvo 25 iemītnieki un strādā 13 darbinieki, kuri nodrošina 24
stundu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pensijas
vecumu sasniegušām personām un I, II grupas invalīdiem. Iespēju
robežās sniedzam arī pagaidu sociālo aprūpi personām darbspējīgā
vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā, vai atveseļošanās periodā
pēc smagām slimībām un traumām.
Iestādes mērķis ir nodrošināt klientu pamatvajadzības, lai to panāktu, mēs veicam šādus uzvedumus:
• Sniedzam ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, savu
uzmanību un labvēlīgus dzīves apstākļus.
• Klientus nodrošinām ar dzīvojamo platību un sanitārajām
telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klientu vecumam un
funkcionālajam stāvoklim.
• Apgādājam ar apģērbu, apaviem, higiēnas precēm, medikamentiem,
organizējam ēdināšanu.
• Sociālais darbinieks organizē palīdzību personas individuālo
sociālo problēmu risināšanā.
• Atbilstoši klientu vajadzībām nodrošinām nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus.
• Komandā izstrādājam un īstenojam klientu individuālos sociālos aprūpes plānus, mainām un papildinām tos atbilstoši klienta dzīves situācijai.
• Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus, radošās nodarbības
brīvā laika pavadīšanai.
• Sadarbojamies ar katoļu priesteri, kurš regulāri apmeklē klientus.
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– kas, tavuprāt, ir darbs sociālajā sfērā?
ilze šaicāne: Darbs sociālajā
sfērā man asociējas ar kalpošanu
cilvēkiem. Ikdienā tas ir– acu
skatiens, caur kuru mēs sajūtam
daudz vairāk nekā rokas spiediens
vai izrunāts vārds, lai gan arī šie
faktori sociālajā sfērā iet roku
rokā. Uzupurēšanās un beznosacījuma mīlestība ir tie galvenie
faktori, kurus esmu noteikusi sev
strādājot šajā sfērā.
līna Barovska: Tas nav vienkārši darbs, tas ir dzīves aicinājums.
Man sociālais darbs ir daļa no manas dzīves. Šī daļa pilna ar pārsteigumiem, notikumiem, emocijām. Šis darbs nav viegls un pateicīgs, bet, ja tev dota iespēja kaut
nedaudz palīdzēt citiem, tas sniedz
neizsakāmu gandarījumu un pārņem sajūta, ka tu nevis eksistē,
bet dzīvo un sniedz labumu šim
novadam, valstij, pasaulei. Cilvēkiem, izvēloties profesiju, ir labi
jāapdomā visi par un pret, jo šajā
profesijā jāstrādā, šeit nevar atnākt
uz darbu un nosēdēt. Šis ir emociju pārpildīts darbs, gribot, negribot tu tajā ieguldi daļu no sevis.
Sociālajā sfērā strādājošiem ir jābūt gudriem, pacietīgiem, savaldīgiem, empātiskiem, laipniem, tolerantiem utt., jo katru dienu ir
darbs ar cilvēku, kurš vēršas pie
tevis pēc palīdzības. Ar to šis darbs
arī interesants, jo divu vienādu
gadījumu, divu vienādu cilvēku
nemēdz būt. Katra diena ir kā
jauns izaicinājums. Šajā darbā nepastāv rutīna.

– kāpēc izvēlējies šo jomu?
ilze: Īstenībā liktenis ar mani
izspēlēja joku. Cilvēkiem piemīt
lieliska iespēja – domās sapņot.
Pirms tam, kā nonācu šajā amatā,
biju savā prātā izsapņojusi Paradīzes dārzu ar senioriem, kur viņi
pavada vecumdienas. Šo ideju
aizguvu no vīra vecāsmātes, kura
bija savos 80 gados aizceļojusi
uz Kanādu pie sava brāļa un tur
bija ciemojusies senioru pansijā.
Apbrīnas vērts bija viņas stāsts
par to, cik viņiem tur jauka dzīvošana. Tad arī uzsāku lolot
sapni par «savu» pansionātu, kur
iemītnieki noteikti būs laimīgi.

2010. gadā, kad tika izsludināts
konkurss uz šo amatu biju bezdarbniece. Vīrs izlasījis sludinājumu par šo vakanci, teica, nu,
sāc strādāt, Tu taču vēlējies pansionātu? Liels bija mans izbrīns
par to, ka mans sapnis piepildījās
tik ātri. Neskatoties uz to, ka
iegūtai izglītībai nav saistības ar
sociālo jomu, vēlēšanās strādāt
pansionātā bija liela. Taču vakances prasības atbilda manai ekonomista un sabiedrības vadības
iegūtajai izglītībai un mana pārliecība spēja uzrunāt domes deputātus. Nu, kopš tā brīža ir pagājuši turpat seši gadi, bet man
šķiet, ka es te strādāju jau ļoti sen.
Tas ir darbs, kas «glāsta sirdi».
līna: Jau kopš bērna kājām
man gribējās visiem palīdzēt, sākot
ar kukaiņu «zvejošanu» no peļķes,
lai nenoslīkst, beidzot ar klaiņojošu
dzīvnieku piebarošanu. Pieaugot
sapratu, ka varu darīt vairāk un
palīdzēt līdzcilvēkiem, tāpēc iestājos studēt sociālo darbu, lai palīdzētu, izprastu problēmu cēloņus
un to iespējamos risinājumus.

– kā senioriem var palīdzēt
sociālās mājās pavadīt mierīgas
vecumdienas?
ilze: Iespējas palīdzēt senioriem ir ļoti plašas un daudzpusīgas. Parasti, lai ieviestu vai uzsāktu kādu aktivitāti, pansionāta
iemītnieki vispirms noklausās,
bet tad domā, iesaistīties vai nē.
Galvenais faktors, kas ierobežo
būt jautriem un priecāties – ir nevēlēšanās darboties un bailes. Toties, kad esi viņus paņēmis pie
rokas un uzdrošinājis iet kopā –
bailes pazūd un atgriežas gandarījums par piedzīvoto. Vecāka gada gājuma cilvēkiem ir ļoti svarīgi
būt pamanītiem, būt noderīgiem
un pats galvenais – būt mīlētiem,
un izdarīt to var tie, kuri spēj pieņemt – vecumu, slimības un būt
kopā pašos grūtākos dzīves mirkļos, kas pansionāta dzīves ritmā
ir ikdiena.
līna: Daži nemaz negrib pavadīt mierīgas vecumdienas, tieši
otrādi, paliekot vairāk brīva laika,
paliek laiks izpaust sevi. Daži
aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, konkursos, attīsta jaunības ta-

lantus, labprāt brauc ekskursijās
utt. Savukārt citi, nostrādājuši
visu mūžu, bieži vien smagu
darbu, vēlās atpūsties, izbaudīt
mieru, tāpēc pēc iespējas mazāk
iesaistās organizētajos pasākumos,
vairāk skatās TV, lasa grāmatas
vai preses izdevumus. Pasākumos
cenšamies iesaistīt visus. Mēs
cenšamies būt ļoti elastīgi un piemēroties ikviena vēlmēm. Ja
seniors pats neko nevēlās un necenšas uzlabot savu situāciju, tad
diemžēl mūsu rokas ir sasietas,
jo ar varu, mēs neko nevaram panākt, mēs varam tikai motivēt.
Visas ikdienas rūpes uzņemamies
mēs, lai seniors var atpūsties un
pievērsties saviem sapņiem, hobijiem, radiem, draugiem, atpūsties
no ikdienas pienākumiem. Dzīvojot
SAM, esi daļa no lielās ģimenes
un šī ģimene vienmēr parūpēsies,
uzklausīs, samīļos, atbalstīs un
aizstāvēs. Šeit var satikt domubiedrus, vecas paziņas un pat
pirmo mīlu. Dzīve neapstājās iestājoties aprūpes iestādē, tā tikai
sāk uzņemt savus apgriezienus!

– kāpēc sabiedrībā ir tāda
negatīva attieksme pret veciem
un nevarīgiem cilvēkiem, izlikšanās, ka viņu nav, jo visi ir noslēpti sociālās aprūpes mājās?
ilze: Jā, tā ir. Vecums mūsdienās nav modē. Indijā pret visiem
veciem cilvēkiem izturas ar cieņu,
pietāti, mīlestību, uztverot vecumu
kā viedumu, kad iekšējā bagātības
sajūta ir tik liela, ka tajā var dalīties ar jaunākiem, kuriem tas nav
aptverams. Pie mums vecums ir
nepārtraukta cīņa – ar slimībām,
vientulību, apgrūtinājums bērniem
un mazbērniem. Mīti un stereotipi,
kas valda sabiedrībā ir tik iedarbīgi, ka dažkārt cilvēki neapzinoties
izvairās no atbildības aprūpēt savu tuvāko.
līna: Domāju, ka viss nāk no
ģimenes, no mūsu audzināšanas.
Kā mums iemāca izturēties pret
vecākiem cilvēkiem, saviem vecvecākiem. Kā otru iemeslu uzskatu
mūsdienu dzīves ritmu, lai izdzīvotu
daudzi strādā vairākos darbos, ir
kredītu slogi un līdz ar to negrib
iedziļināties citu problēmās, jo
pietiek savu. Lielākai daļai ie-
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mītnieku nemaz nav apgādnieku,
kuri varētu uzņemties rūpes. Dažiem piederīgie ir devušies uz ārzemēm, bet seniori nevēlās pamest
savas dzimtās mājas, tāpēc par
viņiem rūpējas pašvaldība vai
bērni, tikai attālināti apmaksājot
dzīvi aprūpes iestādē.
Domāju, ka sabiedrības attieksme pret aprūpes iestādēm mainās
uz labo pusi, un cilvēki uztic savus radus mums, ne jau atstāj novārtā vai paslēpj pansionātā, bet
uzticas profesionāļiem, jo paši
nespēj, nevis negrib sniegt nepieciešamo aprūpi.

– kā veidot starppaaudžu
sabiedrību, lai vecos cilvēkus
jaunākā paaudze cienītu, ieklausītos padomos, nevis kā
pasakā aizvestu ragaviņās uz
mežu?
ilze: Ģimenēs stiprināt starppaaudžu saites, jo neviena aprūpes
māja nespēj sniegt senioriem pašu galveno – tuvinieku mīlestību.
Lai cik mums būtu komfortabli
un mājīgi pansionāti, vienmēr kādam būs vērstas acis uz tuvējo
ceļu, pa logu skatam, varbūt kāds
pie manis nāk?
līna: Pieaugušu cilvēku –
personību, grūti mainīt. Viss nāk
no ģimenes, no bērnības, no audzināšanas. Jau maziem bērniem
ir jāmāca klausīt un cienīt vecākus
cilvēkus, palīdzēt un atbalstīt tos,
pašiem jārada piemēru. Man, kā
iestādes vadītājai, gribētos, lai bērni, jaunieši nebaidītos no senioriem, no tādām iestādēm kā pansionāti, aprūpes centri, jo pastāv
priekšstats, ka nevar nākt ciemos,
seniori grib klusumu, mieru, nevar traucēt, gluži otrādi, viņi alkst
sabiedrības, mūsu un jūsu uzmanības, senioriem patīk parunāties,
uzzināt pēdējos jaunumus – par
dzīvi ārpus iestādes sienām. Šīs
ir viņu mājas un viņi labprāt gaida ciemiņus. Būtu jauki, ja jaunieši organizētu pasākumus, kuros
iesaistītu seniorus vai piedalītos
pasākumos kopā ar vecāka gadu
gājuma cilvēkiem. Organizētu
talkas vai brīvprātīgo kustību un
nāktu palīgā veciem cilvēkiem,
šeit es domāju arī privāti, piemēram, palīdzēt kādai vientuļai
pensionārei sakraut malku šķūnī,
ziemā notīrīt sniegu utml.

– kādas rūpes un atbalstu
gaida tavas sociālās aprūpes
mājas iemītnieki?
ilze: Paldies vietējai varai un
ļoti daudziem labiem cilvēkiem,
esam gan aprūpēti, gan atbalstīti.
2016. gadā plānojam pabeigt remontus, lai mājas iekšpuse iegūtu
jaunu un modernu izskatu. Ir
daudz interesantu ideju, bet tas
lai paliek intrigai.
līna: Pirmkārt, mīlestību un
cilvēcīgu attieksmi, to domāju
gaida katrs no mums. Iemītnieki
grib būt uzklausīti, būt noderīgi
un justies droši, zinot, ka par
viņiem parūpēsies un nepieciešamības gadījumā aizstāvēs, jo bieži
vien mēs esam vienīgie draugi/piederīgie/paziņas. Daži meklē sarunas
biedru.

– kā izprast mūžīgās dzīvības
jautājumu, Sociālās aprūpes
mājās nāve ir ierasta lieta, kā
ar to sadzīvot, kur rast spēku?
ilze: Reti kurš vēlas runāt par
tēmu – nāve, jo tas ir tabu. Jau
gadus 20 esmu pētījusi un lasījusi
šī smalkā dzīves pavediena pārtrūkšanu, kad cilvēka ķermeni ir
pametusi dvēsele un palicis vien
vecs mētelītis. Ir sākums, ir

beigas, ir piedzimšana, ir nāve.
Tas laiks, kas mums piešķirts uz
Zemes ir ierobežots, lai gan
iespējas ir vienlīdz dotas visiem.
Esmu sastapusies ar gadījumiem,
kad iemītnieks man un visiem tuviniekiem skaidri pasaka, ka drīz
ies prom. Un viss notiek pēc iepriekš izstāstītā scenārija. Vienā
dienā pēkšņi apgulstas un nākošajā – aiziet. Tas ir cilvēka apzināta
pāreja citā laika robežā, ko man
vairākkārt ir nācies piedzīvot. Ir
bijis tā, ka esot savās mājās jūtu
un dzirdu kādu, kurš ir atnācis atvadīties (nočīkst grīda vai uz
grāmatu plaukta kaut kas nočab).
Rītā, atnākot uz darbu, saņemu
apstiprinājumu, ka kāds ir aizgājis.
Spēks un enerģija nāk no tiem,
kuri dod un dalās ar dzīves pieredzi. No tiem, kas ar prieka asarām spēj pateikt Paldies, no tiem,
kas atsūta telefonā ziņu: Priecājos
par Jums! Viss ir atkarīgs no tā,
kādu izvēli katrs izdara– negatīvu
domāšanu vai pozitīvu pasaules
uztveri. To mēs arī paņemsim sev
līdzi tur, kur nav laika robežas.
līna: Katrs cilvēks zina, ka
viņš dzīvo un ka agri vai vēlu
būs jāmirst. Senajiem romiešiem
bija paruna: «Pret nāves spēku
dārzos nav zāļu.» Runājot par
mūžīgu dzīvību, domāju, katram
ir sava atbilde uz šo jautājumu.
Es ticu mūžīgai dzīvībai, jo uzskatu, ka nomirst tikai mūsu fiziskais ķermenis, bet dvēsele
paliek nemirstīga. Ticu, ka Dievs
redz mūsu darbus, dzird mūsu
domas un katrs no mums saņem
to ko ir pelnījis. Aprūpes mājā
daudziem spēku dod ticība Dievam,
paļaušanās uz viņa gribu. Senioriem
ir svarīgs kontakts ar priesteriem,
tas dod iekšējo mieru un pārliecību
par dzīvību pēc nāves. Esmu ļoti
pateicīga Šķilbēnu Sāpju Dievmātes
Romas katoļu draudzei par ilggadīgu sadarbību. Nāve ir neizbēgams
process katram no mums. Cilvēka
aiziešana mūžībā ir sāpīgs process
mums visiem – istabiņas biedriem,
pārējiem iemītniekiem, personālam
un īpaši radiniekiem. Spēks un
iekšējais miers rodas Dievkalpojumu laikā, pēc grēku atlaišanas
un svētās Komūnijas saņemšanas,
ticība, ka debesīs cilvēkam klāsies labāk un vairs nebūs, piem.,
jāmokās sāpēs. Ticīgi cilvēki ir
stiprāki, bet sāp visiem. Divkārši
grūti ir personālam, jo tomēr neviens nav svešs un katrs iemītnieks gandrīz kā ģimenes loceklis.
Mums jāspēj tikt galā ne tikai ar
saviem pārdzīvojumiem un savām
emocijām par aizgājēju, bet jāspēj
mierināt un sniegt emocionālu
atbalstu pārējiem iemītniekiem.
Laiks, komunikācija, atbalsts no
apkārtējiem un ticība dod spēku!

Sociālās aprūpes
darbinieku pieredze
un ieteikumi nākamās
profesijas izvēlē

Kopš 2010. gada maija Viļakas
sociālās aprūpes centra (VSAC)
vadītāja ir Ilze Šaicāne. Ilze atzīst, ka sociālās sfēras darbinieki
ir cilvēki, kas sava aicinājuma
vadīti darbā iegulda zināšanas un
laiku nesavtīgi. Katrs VSAC darbinieks ir pierādījis sevi un darbu
veic pēc vislabākās sirdsapziņas –
godprātīgi un apzinīgi. Šie cilvēki
strādā visas sabiedrības labā, taču
bieži vien viņi netiek atzinīgi novērtēti un tiek pamanīti tikai kļūdu gadījumā. Ilze saka, ka VSAC
darbinieku kolektīvs sevi ir pierādījis kā saliedēts un profesionāls –

ar kopējo moto, kura darbību varētu raksturot ar M. Džordana vārdiem: «Talanti uzvar spēlēs, bet
komandas darbs un saprāts uzvar
meistarsacīkstes». «Mēs nepieturamies tikai pie darba līgumā noteiktajiem darba pienākumu rāmjiem. Ikviens darbinieks izpaužas
radoši – rotājot telpas, radot attiecīgo svētku noskaņu. Esam gan
dārznieki, gan floristi, dziedam,
dejojam, vadām pasākumus, ikdienā kļūstam par žurnālistiem,
atspoguļojot savus pasākumus,
ievietojot informāciju sava centra
mājas lapā, lai radinieki attālos reģionos un valstīs varētu sekot līdzi centra aktivitātēm. Lai darbā
neiestātos rutīna, cenšamies būt
atraktīvi. Tie, kuri jūt aicinājumu –
ir izredzētie šai misijai veikt sociālo darbu. Būtiski svarīgs ir komandas darbs, spēt strādāt mobili,
operatīvi, ikdienā pieņemot netradicionālus lēmumus. Cenšamies
viens otru atbalstīt un palīdzēt,»
tā darbu centrā raksturo I. Šaicāne.
Viļakas sociālās aprūpes centra aprūpētāja tatjana dadžāne
sociālajā sfērā strādā jau vairāk
kā 20 gadus, pirms tam strādājusi
Viļakas slimnīcā. Pēc profesijas
ir diplomēta grāmatvede. Tatjana
atzīst, ka daudzi cilvēki brīnās un
bieži vien jautā viņai, kā jūs varat strādāt sociālajā aprūpē, jo
darbs te ir ļoti grūts. «Jā, ļoti grūti
ir strādāt ar pieaugušajiem, veciem
cilvēkiem, tas ir pat vēl grūtāk
nekā strādāt ar maziem bērniem.
Tie, kuri nestrādā šajā sfērā, ir
ļoti grūti saprast šī darba specifiku.
Daudzi vecie cilvēki ir pieraduši
dzīvot mājās vieni, bet te ir jāiemācās dzīvot sabiedrībā. Te ir
jāstrādā tiem, kuri mīl cilvēkus,
mīl ikvienu cilvēku, neskatoties
uz viņa rakstura īpatnībām. Visu
mūžu esmu strādājusi ar cilvēkiem,
tas ir mans aicinājums. Nepārtraukti
papildinām zināšanas sociālajā
sfērā,» par savu aicinājumu pastāstīja T. Dadžāne.
Viena no jaunākajām Viļakas
sociālā centra darbiniecēm ir iveta dmitrijeva, kura sociālajā aprūpē strādā nedaudz vairāk kā gadu. Pa šo laiku ir pildījusi aprūpētājas, apkopējas pienākumus,
aizstājusi citus darbiniekus atvaļinājuma laikā, kā arī apguvusi
apmācību kursu un kļuvusi par
podologu – nagu kopšanas speciālisti. «Biju beigusi aprūpētājas
kursus, kuru praksi izgāju Viļakas
sociālajā centrā un biju priecīga,
kad iestādes vadītāja Ilze uzaicināja mani te strādāt. Sociālā sfērā vienmēr ir interesanti. Sociālā
sfēra ir aktuāla, neizsmeļama. Tas
ir darbs ar cilvēkiem, informācijas
apmaiņa. Esmu priecīga, ka spēju
cilvēkam palīdzēt. Šobrīd vēlos
studēt šajā jomā un esmu jau iesniegusi dokumentus augstskolā,
lai studētu sociālo darbu. Esmu
priecīga, ka varu strādāt mazā
sociālās aprūpes centrā, jo mazos
centros var nodrošināt mājīguma
sajūtu darbiniekiem un iemītniekiem. Lielos pansionātos tas nav
iespējams, tā ir maza pansionāta
lielā priekšrocība,» savu ceļu sociālajā sfērā atklāj I. Dmitrijeva.
Pavāre anita Narubina, kad
beidza pamatskolu, aizgāja mācīties līdzi klasesbiedrenēm uz
Jaungulbenes lauksaimniecības
skolu, tur mācīja arī pavāru kursus. Anita stāsta: «Esmu strādājusi
par pavāri Viļakas pamatskolā,
kopš 2012. gada strādāju Viļakas
sociālās aprūpes centrā. Strādājot
ikvienā darbā ir savi plusi un mī-

nusi. Skolas ēdnīcā bija jāstrādā
mazāk stundas, bet darba temps
bija saspringts. Sociālās aprūpes
centrā darba temps ir mierīgāks,
toties jāstrādā vairāk stundas. Arī
šajā darbā ir iespējams izpausties
radoši, jo gatavojam svētku galdus
jubilejās, Ziemassvētkos, Lieldienās un citos svētkos».
Marija kausa Viļakas sociālās
aprūpes centrā strādā jau vairāk
kā 6 gadus. Viņa veic dažādus pienākumus – ir gan veļas mazgātāja,
gan saimniecības daļas vadītāja,
ēku apsaimniekotāja, labā roka
aprūpētājiem, psihologs, dažkārt –
vadītājas atvaļinājuma laikā aizvietotāja. «Esmu Ogrē ieguvusi šuvējas kvalifikāciju, strādāju «Sarkanajā rītā», bet tad uzņēmums
beidza pastāvēt, meklēju darbu un
kļuvu par sanitāri Viļakas slimnīcā. Sociālajā darbā galvenais ir
darbs ar cilvēkiem. Ar viņiem ir
viegli, grūti, bet interesanti. Viņi
dod gan prieku, gan skumjas.
Vienmēr esmu atvērta sarunai ar
cilvēkiem. Man interesantāk ir
strādāt sociālajā aprūpes centrā,
nekā slimnīcā, jo aprūpes centrā
mēs zinām savus iemītniekus.
Mūsu galvenais uzdevums ir radīt
mājīguma sajūtu centrā. Slimnīcā
visu laiku mainījās pacienti, tās
nebija mājas. Uz darbu nāku kā
uz otrajām mājām – pie saviem
ģimenes locekļiem,» savu stāstu
atklāja M.Kausa.
Šķilbēnu sociālās aprūpes mājas vadītāja Līna Barovska atzīst,
ka visas darbinieces ir atbildīgas,
čaklas un izpalīdzīgas, ir gatavas
aizvietot viena otru un palīdzēt
viena otrai, neskatās, ka tas ir
citas darbs. Kopš Šķilbēnu SAM
izveidošanas šeit strādā aprūpētāja
Vera Serda un pavāre Ina Bukša.
Verai Serdai ir medicīnas izglītība,
jo 33 gadus strādājusi par medmāsu
Šķilbēnu lauku slimnīcā, bet kad
lauku slimnīcas slēdza, pašvaldībā
ieteica izveidot sociālo aprūpes
māju. «Tā kā likvidēja lauku
slimnīcas, tad nebija lielas izvēles,
kur strādāt. Biju priecīga, ka paņēma darbā uz jaunizveidoto sociālo māju. Sākumā nezināju, ko
nozīmē šāds darbs, bet šeit strādāju jau četrpadsmito gadu. Darbs
ir grūts, bet liekas, ka mēs darām
lielu un svētīgu darbu. Ir ļoti grūti
skatīties uz cilvēkiem, kuri ir
vientuļi, kuriem ir grūti dzīvot,
bet mums ir jāpalīdz nodzīvot
cilvēcīgi līdz mūža beigām. Darbs
ir grūts gan morāli, gan fiziski, jo
daudz ir jācilā cilvēki, lai nomazgātu, nomainītu pamperus. Esmu
priecīga, ka šobrīd dienā ir divas
aprūpētājas, jo mums vairāk kā
puse iemītnieku ir guļošie. Svarīgākais ir noskaņoties darbam, būt
gatavai uz visu, jo nevar jau zināt
kādi notikumi notiks tavā maiņā,»
pieredzi pastāstīja Vera Serda.
ina Bukša arī strādā jau 14 gadu sociālās aprūpes mājā, savulaik
ir strādājusi par auklīti, tad par
pavāri slimnīcā. «Strādājot slimnīcā, grūtākais bija plānot porciju
skaitu, no rīta sāku gatavot 15 porcijas, pēkšņi paziņo, ka ir atvesti
vēl pacienti un pusdienas būs jāgatavo 20 cilvēkiem. Šeit iemītnieku skaits ir patstāvīgs, esam
izveidojušas ēdienkarti 2 nedēļām
tā, lai ēdiens neatkārtotos. Šeit
jūtos kā mājās, jo patīk kolektīvs,
ir ierasta vide un darba pienākumi.
Grūtākais ir izdomāt īpašu svētku
ēdienu, jo jau ikdienā regulāri gatavojam karbonādes, viltoto zaķi,
auksto gaļu un citus gardumus,»
pieredzi un ikdienas darbdienu
raksturoja I. Bukša.

Aprūpētāja ārija rudziša
sākusi strādāt jau 17 gadu vecumā
slimnīcā par sanitāri. Sociālajā
aprūpes mājā sāka strādāt, kad
bērni bija nedaudz paaugušies,
sākumā aizvietojusi darbinieku
atvaļinājuma laikā, bet nu jau
strādā pilnu slodzi. «Tā kā neesmu
ieguvusi augstāko izglītību, tad
esmu priecīga, ka man ir darbs.
Sākumā bija ļoti grūti šeit strādāt.
Svarīgākais ir, atnākot uz darbu,
atstāt mājas problēmas mājās,
un, atgriežoties mājās, atstāt darba
problēmas darbā. Gandarījums ir
par padarīto darbu, ka varam sevi
pārvarēt, ka varam pieņemt iemītniekus kā savējos. Te ir jābūt
atsaucīgai, gatavai ar visiem aprunāties, aprūpēt, ja mājās dodos
nogurusi, tad esmu gandarīta, ka
darbu esmu paveikusi atbildīgi.
Esmu priecīga, ka tagad ir pieejams
labāks aprīkojums: pamperi, speciālie krēmi, citi higiēnas līdzekļi,
papildlīdzekļi. Mums būtu nepieciešami ērti un viegli pacēlāji,
stumdāmās vannas un cits aprīkojums. Sākumā ir grūti ar jauniem
klientiem, jo viņiem ir jāpieņem
sociālās mājas režījums, noteiktais
brokastu, pusdienu laiks. Visi gaida uzmanību, visi grib, lai pie viņiem pieiet, viņi savā starpā ir
greizsirdīgi, ja pie kāda ieiet pirmā un pavada vairāk laika nekā
pie viņa. Jāiemācās arī aprūpēt tā,
lai iemītnieki neizmantotu darbinieku», darba specifiku atklāja
Ā. Rudziša.
Visjaunākā aprūpes centra darbiniece ir kristīna Pumpa no
Viļakas. Viņa ir sociālais darbinieks, šobrīd Baltijas starptautiskajā akadēmijā studē sociālo darbu. «Patīk mācīties, strādāt un
patīk kolektīvs. Interesanti ir strādāt ar klientiem. Katram ir jāatrod
sava pieeja. Ne vienmēr ar pirmo
reizi izdodas nodibināt kontaktu.
Patīk, ja redzu, ka cilvēkam mani, vārdi, padomi ir palīdzējuši.
Patīk sajust, ka esmu vajadzīga.
Svarīgi ir runāt ar klientu, motivēt
kustēties, pierunāt darīt pašam.
Bieži vien vieglāk ir izdarīt pašai,
nevis pacietīgi pierunāt iemītnieku
pašu kustēties. Jo ilgāk cilvēks
kustās, jo jūtas vajadzīgāks, ir
motivētāks dzīvot. Ir daudz jārunā,
jāmotivē, jāatgādina, lai atnāk uz
pasākumu. Cilvēki grib, lai viņus
apmeklē istabiņās, bet negrib nākt
uz pasākumiem, lai socializētos
savā starpā. Šajā darbā jābūt labsirdīgam,» par pieredzēto pusotra
gada laikā jaunajā darba vietā
stāsta K. Pumpa.
Līnu Barovsku ir uzrunājis šīs
citāts: «Mēs kā indivīdi un cilvēki
esam atbildīgi par visu pasauli –
neatkarīgi no tā, kādā pasaules
malā esam piedzimuši vai kādai
kultūrai piederam. ..» (Krišnamurti). Piebilstot Līna secināja:
«Mēs vienmēr no kāda kaut ko
gaidām un bieži vien domājam,
ka tas mūs neskar, tas nav mūsu
darbs, bet precīzi zinām, kas ir
jādara otram cilvēkam. Būsim
iecietīgāki, laipnāki, vispirms paši
sāksim darīt labus darbus, domāt
labas domas, rūpēties par kādu –
rādīsim piemēru citiem – tikai
tad prasīsim to pašu no citiem».

Liels paldies Ilzei Šaicānei un
Līnai Barovskai par atsaucību
raksta sagatavošanā un sociālās
aprūpes darbiniekiem par atvērtību
un vērtīgajiem padomiem!
Informāciju apkopoja:
Vineta Zeltkalne
Foto: personīgais arhīvs
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Aptauja Viļakas novada domes informatīvā
izdevuma lasītājiem

#

Labdien! Viļakas novada domes informatīvā izdevuma veidotāji
vēlētos dzirdēt «Viļakas novadā» lasītāju viedokli par šo izdevumu
(avīzi). Aptaujas mērķis ir noskaidrot lasītāju domas un ieteikumus,
kā rezultātā tiks ieviestas izmaiņas. Anketa ir anonīma, tā iekļauj 10
jautājumus (pēdējā jautājumā iespējams brīvi paust savu viedokli)
un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 5 minūtes. Jau iepriekš
pateicamies par izrādīto aktivitāti!
1.
Vai Jums šķiet pievilcīgs informatīvā izdevuma «Viļakas
novadā» dizains (burtu stils, lielums, tekstu izvietojums
u.tml.)? Ja nē, lūdzu, paskaidrojiet, kas nepatīk.
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē ◊
Nē 2.
Vai Jūs uzskatāt, ka izdevumā ir pietiekami daudz
attēlu un vizualizāciju?
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē
◊
Nē
3.
Vai informatīvā izdevuma apjoms (~20 lpp)
Jums šķiet optimāls?
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē
◊
Nē
4.
Vai informācija izdevumā, Jūsuprāt, ir aktuāla un noderīga?
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē
◊
Nē
5.
kuras informatīvā izdevuma sadaļas Jūs lasāt?
(vairākas atbildes iespējamas)
◊
Pirmo lapu;
◊
aktualitātes Viļakas novada domē;
◊
aktualitātes Viļakas novadā;
◊
izglītība;
◊
aktualitātes iestādēs;
◊
baznīcas draudžu ziņas;
◊
sporta aktivitātes novadā;
◊
tūrisms;
◊
iedzīvotāju zināšanai;
◊
lauksaimnieku zināšanai;
◊
nozīmīgāko notikumu apskats;
◊
kultūra;
◊
jauniešu aktivitātes;
◊
pēdējo lapu.
6.
Vai Jūs vēlētos izdevumā lasīt ziņas, jaunumus, kas nav
tieši saistīti ar novadu vai pašvaldību (piemēram, saimnieciski padomi, psiholoģiski padomi u.tml.)?
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē
◊
Nē
7.
Vai Jūs vēlētos informatīvajā izdevumā lasīt intervijas
(piemēram, ar Viļakas novada iedzīvotājiem)?
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē
◊
Nē
Ar _______________________________________
8.
Vai Jūs vēlētos piedalīties informatīvā izdevuma
tapšanā – iesūtīt savus rakstus vai daiļdarbus?
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē
◊
Nē
9.
Vai Jūs apmierina informatīvā izdevuma izplatīšana
Viļakas novada iedzīvotājiem, tas ir, vai vienmēr
iespējams iegūt izdevuma eksemplāru?
◊
Jā
◊
Drīzāk jā
◊
Drīzāk nē ◊
Nē 10. Ja vēlaties, šeit varat uzrakstīt savus ieteikumus,
komentārus par informatīvo izdevumu un/vai
tā izplatīšanu.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

rekavas vidusskolas svarbumbu cēlāji
uzrāda labus rezultātus

27. februārī rugājos, rugāju
sporta centrā norisinājās sacensības svarbumbu celšanā latvijas
2.kausa posms. uz sacensībām bija ieradušies deviņi sporta klubi
un vairāk kā deviņdesmit sportistu. Sacensībās bija jāizpilda
grūšanas vingrinājums un stafete
raušanas vingrinājumā.
Starp jauniešiem svara kategorijā līdz 63kg 2. vietu ieguva
Dagnis Bukšs, uzgrūžot (16 kg)
61x. Dagnim šīs bija pirmās sacensības. Edgars Prancāns junioru
grupā svara kategorijā līdz 85kg
ieguva 1.vietu uzgrūžot 83x (32kg
), šis rezultāts Edgaram ir personīgais rekords. Pieaugušo grupā
Edgars ieguva 2. vietu.
Stafetē starp junioriem Edgars
ieguva 1.vietu un vīru stafetē

3.vietu. Kopvērtējumā juniori ieguva otro vietu starp deviņām komandām.
Treneris Jānis Dokāns vīru

grupā svara kat. līdz 73 kg ieguva pirmo vietu ar rezultātu uzgrūžot 72x (32kg).
Jānis Dokāns

Mūsu deju pāri piedalījās
sporta deju sacensībās Valkā
«ziemeļvalsis – 2016» un neilgi
pēc tam, rīgā – «dzintarjūra –
2016».
Nezinu,vai daudzi aizdomājas,
ka, pateicoties enerģisku cilvēku
pūliņiem mums ir Viļakas novada
Bērnu un jaunatnes sporta skola,
kura kopā ar novada domes atbalstu sniedz iespēju novada bērniem apgūt sporta dejas tādā līmenī, lai varētu piedalīties oficiālās Latvijas mēroga, bieži vien
arī starptautiskās sacensībās. Pie
tam, ne tikai piedalīties, bet arī

gūt godalgotas vietas.
Daudzos Latvijas novados, pat
tādās pilsētās kā Cēsis un Valka,
sporta deju entuziasti spiesti iztikt
ar neoficiālām sacensībām, kuras
Latvijas sporta deju federācija
nav apstiprinājusi. Protams, arī
dejotāju sagatavotības līmenis atpaliek, tāpat nav iespēju sasniegt
nākotnē augstus rezultātus.
Sporta deju sacensības «Dzintarjūra – 2016» ilgst divas dienas,
un jau ilgus gadus ir viens no ievērojamākajiem Latvijas mēroga
pasākumiem sporta deju laukā.
Šo sacensību ietvaros notika arī

latīņamerikas deju čempionāts
un «Rīgas skolēnu pils 75 gadu
jubilejas kauss» – tajā piedalījās
mūsu mazie dejotāji.
Piedaloties šāda līmeņa sacensībās jebkura vecuma bērni izjūt
visa šī notikuma nozīmību.
Pavisam īpašas sajūtas pārņem
tos, kas apbalvošanas laikā dabū
stāvēt uz visaugstākā pakāpiena.
Gribas cerēt, ka notikušais atstās
viņu sirsniņās dīgtspējīgu sēklu,
no kuras nakotnē izaugs kas liels
un gaišs.
Sporta deju trenere
Silva Dambe

Ar Pitalovas komandu uz
ledus tiekamies ne pirmo reizi un
hokeja spēlē vairs nav nozīmes
ne tautībai, ne valodai, svarīgākais
ir sporta azarts.
Mūsu hokejistiem tas bija
lielisks treniņš hallē, jo laika apstākļi ir tādi, ka ledus savā laukumā bija īsu brīdi. Spēle norisi-

nājās trijos periodos, vārtus guva
A. Supe, S. Boriss, N. Vanags.
Ņemot vērā mums pieejamo
halles attālumu, tad iespējams,
ka Pleskavas hallē ne tikai tiksimies uz turnīru, bet arī uz kopīgu treniņu.
HK «Žīguri MRS» valdes
locekle G. Locāne

Priecāsimies par to,
kas mums ir un to novērtēsim

#

PALDIES!
Aizpildītu anketu var iesniegt pagastu pārvaldēs vai Lietvedības,
komunikācijas un informācijas nodaļā Viļakas novada domē.
Anketu iespējams aizpildīt arī elektroniski (hipersaite uz aptauju
www.vilaka.lv) līdz 2016. gada 8. aprīlim.
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draudzības spēle
Pleskavā

27. janvāri Žīguru hokeja
kluba «Žīguri MrS» spēlētāji
devās uz kaimiņvalsti, Pleskavas
halli, lai piedalītos draudzības
spēlē ar Pitalovas komandu.

Vilakas novada_MARTS_2016_avize.qxd 14.03.2016 9:51 Page 17

Viïakas novadâ

eiropas brīvprātīgā darba veicējas Viļakas novadā
JauNiešu aktualitāteS

realizējot projektu Nr.2015–2–lV02–ka105–
000760 «ten incredible months in Vilaka municipality»,
2015. gada septembrī Viļakas novadā ieradās pirmā
eiropas brīvprātīgā darba dalībniece – vācu meitene
ramona Welte. Projektā bija plānots, ka otrais brīvprātīgais būs jaunietis no itālijas, taču pēdējā brīdī itāļu
jaunietis atteicās piedalīties projektā, tāpēc projekta
iesniedzējs – koordinējošā organizācija biedrība «dardedze» sociālajos tīklos izsludināja jaunu pieteikšanos
projektā vakantajai vietai. Saņemot jauniešu pieteikumus,
izvēlējāmies gruzīnieti lindu Beridzi, kura nokārtoja
vīzu, lai varētu ierasties latvijā, un uzsāka dalību
projektā 2016.gada janvāra beigās.
Projekta galvenais mērķis ir ienest Eiropas elpu mazajā un no lielajām pilsētām tālajā Viļakas novadā, piesaistot Eiropas brīvprātīgos, lai dažādotu radošās aktivitātes
jauniešu centros un dotu iespēju ikdienā lietot svešvalodas
un iepazīt citas kultūras.
Neformāla un ikdienēja mācīšanās dod jauniešiem
iespēju apgūt svarīgākās kompetences, kas veicina viņu
personīgo un sociālizglītojošo attīstību un sekmē viņu
aktīvu līdzdalību sabiedrībā, tādējādi uzlabojot viņu nodarbinātības izredzes. Mācīšanās pasākumi jaunatnes jomā ir paredzēti, lai radītu būtiski pozitīvu ietekmi uz jauniešiem, kā arī uz iesaistītajām organizācijām, kopienām,
kurās šādi pasākumi notiek, jaunatnes jomu pašu un
Eiropas ekonomikas un sociālo nozari kopumā.Neformāla
mācīšanās ir mācīšanās, kas notiek ārpus oficiālās izglītības programmas. Tajā ievēro iesaistošu un uz mācību
apguvēju vērstu pieeju; to apgūst brīvprātīgi, un tāpēc tā
ir cieši saistīta ar jauniešu vajadzībām, prasībām un
interesēm. Nodrošinot papildu mācību avotu un jaunus
mācību veidus, šādi pasākumi ir arī nozīmīgs līdzeklis
sekmju paaugstināšanai formālajā izglītībā un apmācībā
/informācija no Erasmus + programmas vadlīnijām/.
Eiropas brīvprātīgā darba veicējas darbojas visos
Viļakas novada jauniešu centros, pirmdienās, trešdienās
un piektdienās darbojas Rekovā, Šķilbēnu pagastā, otrdienās – Viļakā, ceturtdienās – Semenovā, Medņevas pagastā, kā arī ir atvērtas iesaistīties citās Viļakas novada
iestāžu organizētās aktivitātēs. Aicinām Viļakas novada
jauniešus izmantot iespēju iegūt starpkultūru pieredzi,
apgūt jaunas valodu zināšanas, praktizēt angļu valodu un
iegūt zināšanas par Vācijas un Gruzijas kultūrām. Ja ar
vācu valodu un kultūru vairāk jauniešiem būs bijusi saskare, tad ar gruzīnu valodu un kultūru ir saskārušies tikai
daži cilvēki no Viļakas novada. Neparasta ir gruzīnu rakstība, piemēram, projekta nosaukumu gruzīnu valodā ar īsu
projekta aprakstu angļu un gruzīnu valodā aicinām iepazīties
un izlasīt, ieskatoties dokumentā mājas lapā (The summary
of the Project in the English and Georgian language).

– kāpēc izvēlējāties doties eiropas brīvprātīgajā
darbā un kāpēc izvēlējāties mūsu projektu?
ramona: Pēc skolas (vidējās izglītības iegūšanas)
vēlējos darīt ko citu, nevis doties uzreiz studēt. Eiropas
brīvprātīgais darbs bija viena no iespējām, kā arī šajā programmā brīvprātīgajam nav jāmaksā dalības maksa. Izlasīju Jūsu projekta aprakstu, sapratu, ka man derētu šis
projekts, jo projektā bija teikts, ka aktivitātes būs jāorganizē jauniešu centros. Nolēmu pieteikties un nodomāju,

ka varbūt man laimēsies. Biju laimīga, ka mani izvēlējās
un es esmu Latvijā.
linda: Biju sākusi jau studēt, bet vēlējos paņemt nelielu pauzi studijās. Facebook portālā izlasīju informāciju
par projektu un sapratu, ka tas ir piemērots man, jo atbilda mēnešu skaitam, cik vēlējos pavadīt ārpus Gruzijas.
Gribēju projektu, kurā būtu darbs ar jauniešiem, lai tas ir
saistīts ar pašvaldību un atrodas ciemā, jo negribēju
atrasties lielā pilsētā, jo pēdējā laikā, studējot Gruzijā, jau
dzīvoju galvaspilsētā.
– ko sagaidāt no eiropas brīvprātīga darba projekta?
ramona: Vēlētos iemācīties latviešu valodu, jautāsiet,
kāpēc? Jā, tā nav tik izplatīta kā angļu un vācu valoda,
bet, lai tieši šobrīd komunicētu un saprastos ar jauniešiem, latviešu valodas zināšanas ir nepieciešamas un
svarīgas. Gribēju mācīt un arī mācu vācu valodu, beidzot
esmu spiesta iemācīties vācu valodas gramatiku, jo to
lietoju, jo zinu, bet, lai izskaidrotu citam cilvēkam, ir
kārtīgi jāizpēta visi valodas un gramatikas nosacījumi.
Iemācījos strādāt ar Levitation programmu jeb foto programmu, kurās cilvēks ir parādīts lidojumā. Šajā laikā
vēlos uzzināt un izzināt sevi, un saprast, ko es vēlētos
nākotnē studēt.
linda: Es vēlētos iemācīties latviešu valodu, jo tikai
daži cilvēki Gruzijā zina šo valodu. Ja iemācīšos labi, tad
arī citiem gruzīniem varēšu mācīt runāt latviski. Vēlētos
uzlabot un iemācīties labāk spēlēt ģitāru. Vēlos iemācīties
žonglēt ar mazām bumbiņām, jo to prot darīt mana kolēģe Ramona. Vēlos iemācīties arī citas prasmes. Gruzijā
esmu bērniem vadījusi vasaras nometnes, gribētu to
izdarīt arī Latvijā.
– ko Jūs zinājāt par latviju pirms ierašanās latvijā?
ramona: Es zināju, ka Latvijas galvaspilsēta ir Rīga
un Latvija ir viena no Baltijas valstīm, kā arī latviešiem
ļoti patīk hokejs, fano par savu hokeja komandu Pasaules
čempionātā.
linda: Jā, es arī zināju, ka Latvija ir viena no Baltijas
valstīm, kurai galvaspilsēta ir Rīga. Zināju arī Latvijas
kaimiņvalstis. Tā kā manā Gruzijas nosūtītājorganizācijā
darbojas Liene, kura ir latviete, bet ir precējusies ar gruzīnu,
tad Liene man daudz ir pastāstījusi par latviešu kultūru,
valodu, cilvēku paradumiem un raksturu. Zināju arī, ka
Baltijas valstis, tāpat kā Gruzija, kādreiz bija Padomju
Savienības sastāvā, bet tagad ir neatkarīgas valstis.
– ko Jūs saviem draugiem stāstītu par latviju,
kad esat nedaudz to iepazinušas?
ramona: Latvija ir skaista. Te ir daudz skaistu vietu,
ne tikai Rīga, bet arī vēsturiskā Kuldīga, citas mazpilsētas
un ciemi. Te ir taisni ceļi, bet sliktas kvalitātes. Braucot
cauri Latvijai, liekas, ka nav daudz cilvēku, jo viens
ciems atrodas tālu viens no otra. Latvieši ir draudzīgi, bet
dažreiz pārāk kautrīgi.
linda: Neesmu vēl redzējusi daudz vietas Latvijā.
Rīga man likās skaista pilsēta. Latvija ir interesanta. Te
nav kalnu, ir taisni, slikti ceļi. Latvijā cilvēki maz smaida. Gruzijā cilvēki ir smaidīgāki, vienmēr satiekoties ar
draugiem apskaujam viens otru un sabučojamies. Latvijā
cilvēki ir draudzīgi, bet nav tik atvērit kā Gruzijā.
– ar ko atšķiras jaunieši latvijā no vienaudžiem
Vācijā un Gruzijā?
ramona: Vācijā jaunieši daudz laika pavada skolā, apmēram no pulksten 7.30 līdz 17.00. Jaunieši abās valstīs
ir līdzīgi. Arī Vācijā ir jauniešu centri, bet reģionā, no
kura es nāku, šos centrus apmeklē imigranti no Turcijas,
Krievijas, citām valstīm un no nelabvēlīgām ģimenēm. Ja
es skolā draugiem teikšu, ka iešu uz jauniešu centru, viņi
būs izbrīnīti un jautās, ko es tur darīšu. Šos jauniešu centrus
vācu jaunieši neapmeklē. Kaut kas līdzīgs Latvijas jauniešu centriem ir kopienu centri pie baznīcām, kur organizē aktivitātes bērniem, kuri nāk uz baznīcu. Arī es
pati organizēju nodarbības jaunākiem bērniem.
linda: Jaunieši ir līdzīgi, skolā mācības notiek no 9 –
15, tad seko interešu izglītības skolas: mākslas, mūzikas
vai sporta nodarbības. Gruzijā nav īsti jauniešu centri,

tikai lielākās pilsētās ir tādas Studentu pilis, bet tur var
nākt arī skolēni, tur tiek organizētas aktivitātes dažādām
interešu grupām, koncerti visiem interesentiem.
– kā latviešu jauniešiem raksturojat savu dzimto
valsti? kas ir Vācija? kas ir Gruzija?
ramona: Vācija sastāv no daudzām federālām zemēm,
es labi zinu savu reģionu Baden Württemberg (Vācijas
dienvidi), bet nezinu ziemeļu daļu. Berlīnes mūris bija sadalījis valsti, tas ietekmēja arī cilvēku domāšanu. Aicinu
visus apmeklēt manu reģionu, jo tas ir skaistākais Vācijā,
paši vācieši atvaļinājumus labprāt pavada šajā reģionā.
Reģions atrodas pie liela ezera, notiek arī Oktoberfest
(Oktobra festivāls – alus svētki). Daudzi zina Oktoberfest
Bavārijā, bet manā reģionā ir mazāk cilvēku, vairāk
iespēju atpūsties.
linda: Pastāstu, salīdzinot valstis, parādot atšķirīgo
un kopīgo. Gruzijā ir 12 reģioni, ir daudz īstu kalnu, jūra,
minerālūdens Borjomi, tā ir vīna zeme. Esmu ievērojusi,
ka Gruzijas vīnus ir iespējams nopirkt Latvijā. Aicinu apmeklēt Gruziju, jo tā ir patiešām skaista zeme, katrs reģions ir unikāls ar saviem ēdieniem, nacionālajiem tērpiem,
mūziku. Aicinu arī uz Adjara reģionu, no kura es nāku un
kuram galvaspilsēta ir Batumi. Adjaras reģionā vasarā
var izbaudīt jūru, sauli, bet ziemā Gruzijas kalnos, arī
vairākās pilsētās, ir sniegs, Gruzijā var ne tikai sauļoties,
bet ziemā arī slēpot.
– trīs interesantākās lietas, ko esat iemācījušās
latvijā?
ramona un linda: Esam iemācījušies, ka latviešiem
viss ir normāli, ja teiksi, ka kaut kas ir interesanti, tad tam
būs nozīme, ka ir kaut kas slikts.
ramona: Esmu iemācījusies uz ģitāras nospēlēt trīs
latviešu dziesmas. Apguvu novusa spēli, kas ir gandrīz
biljards, šādu galda spēli Vācijā nespēlē, jo nezina. Kad
Latvijā satikos ar brīvprātīgajiem no dažādām valstīm,
novusa spēlē es visu laiku uzvārēju, viņi teica: «Tu tik
labi spēlē!». Bet, kad novusu spēlēju ar Viļakas novada
jauniešiem, tad es visu laiku zaudēju un viņi man saka:
«Tu tik slikti spēlē!». Kad biju apmācību seminārā Rīgā,
tad satiku divas sievietes no Jaunzēlandes. Viņas bija ļoti
sirsnīgas deva man tik daudz pozitīvisma un iemācīja
vienu atziņu, ja gribi iepazīt valsti, tad neapceļo tikai
pilsētas, bet apskati daudzas vietas, izstudē valsts kultūru
un iepazīsti vietējos cilvēkus.
linda: Pagaidām esmu iemācījusies uz ģitāras nospēlēt tikai vienu latviešu dziesmu. Esmu uzzinājusi, ka Latvijā ļoti populārs ir hokejs un visi fano līdzi hokeja spēlēm.
– ko vēl gribētu apgūt šajā brīvprātīgā darba projektā?
linda: Jau šobrīd uzlaboju savas angļu sarunvalodas
prasmes, Gruzijā biju iesākusi mācīties krievu valodu,
tagad pirmo reizi mēģinu runāt krieviski citā valstī.
Pirmo reizi esmu tik tālu un tik ilgi prom no mājām,
mācos uzturēt kontaktus ar ģimeni ar interneta palīdzību.
Iemācīties arī kontrolēt savus izdevumus, lai pietiktu
mēnesim piešķirtās kabatas un uzturēšanās naudas.
ramona: Es arī gribu apgūt un praktizēt valodas. Pirmajos mēnešos mācīšanās dzīvot prom no mājām bija intensīva, tagad esmu to izdzīvojusi, šobrīd mācos sadzīvi
un kontaktēties ar jauniešiem.
– Jūsu iedrošinājums Viļakas jauniešiem izvēlēties
doties eiropas brīvprātīgajā darbā?
ramona: Es teiktu, ka noteikti jādodas Eiropas brīvprātīgajā darbā, jo tā ir tāda pieredze, ko nekad nevarēsi
iegūt, kā arī dalība programmā ir bez maksas. Programma
nav domāta tikai teicamniekiem, bet ikvienam jaunietim.
Iegūsi pieredzi, kuru neaizmirsīsi, neatkarīgi no tā, kur
būsi devies. Uzzināsi daudz ko jaunu par sevi pašu, dzīvi. Tā
ir pauze no normālās dzīves mājās. Iemācīsies jaunas valodas un iepazīsi jaunas kultūras. Svarīgi, ka šī programma brīvprātīgajiem nodrošina apmācības, kā pārvarēt kultūras atšķirības, kā domāt angliski, brīvprātīgajam ir mentors, kurš palīdz iedzīvoties vietējā sabiedrībā. Tā ir atšķirība no citām brīvprātīgā darba programmām. Piemēram,
var doties Au–pair programmā uz ASV, bet es negribēju būt
par auklīti visu laiku vienā ģimenē, vieniem un tiem pašiem bērniem, visu laiku darīt vienus un tos pašus darbus.
linda: Izvēlieties sev atbilstošāko programmu, piemēram, mana māsa Rima piedalījās FLEX programmā (FutureLeader Exchange program – nākotnes līderu apmaiņas
programma) ASV, kur dzīvoja ģimenē un mācījās vidusskolā.Galvenais esiet atvērti jaunām idejām!
Paldies Ramonai un Lindai par iepazīstināšanu ar savu
valsti, iespaidiem par Latviju un jauniegūto pieredzi Viļakas novadā! Lai meitenēm izdodas īstenot daudzas radošas aktivitātes Latvijas zaļajā pavasarī, saulainajās vasaras
dienās un gaišajos vasaras vakaros, jo Ramona Viļakas
novadā darbosies līdz jūlijam un Linda – līdz augustam!
Teksts: Vineta Zeltkalne. Foto: personīgais arhīvs
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LAUKSAIMNIEKU ZINÂÐANAI / iedzīVotāJu ziNāšaNai!

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
elektroniski – ērti, ātri un vienkārši!

Balvu, Rugāju, Kārsavas, Baltinavas un Viļakas tūrisma
speciālisti veido jaunu piedāvājumu «Kāzas Ziemeļlatgalē»,
kurā tiks apkopota informācija par viesu namiem,
ēdināšanas pakalpojumiem, fotogrāfiem, folkloras kopām,
kāzinieku izklaides vietām un vietām skaistām foto sesijām.
Ja tu vari piedāvāt kāda kāzas padarīt skaistākas,
raksti - turisms@vilaka.lv, vai zvani 28686600

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski,
lauksaimniekiem pozitīvi ieguvumi

lauku atbalsta dienests (lad) informē, ka turpmāk pieteikties
platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot lad
elektroniskās pieteikšanās sistēmu (ePS).
Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem
ir vairāki būtiski pozitīvi ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku
skaits, kas platību maksājumus saņems jau oktobrī. Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā kļūdas ir iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, tāpēc klientiem, kas
lietos EPS pirmo reizi, arī ir iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis
iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.
Pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,
varēs no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, LAD šā gada martā organizēs informatīvus seminārus vismaz 26 atšķirīgos administratīvo teritoriju centros,
aptverot visu Latvijas teritoriju, bet no 11.aprīļa sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt
pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pietikumus būs gan minēto
konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
Atbalstu sniegs arī Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs.
Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgu vienoto iesniegumu
iesniegšanu elektroniskā veidā, tad lauksaimnieki, kuri 2016. gadā
vēlas iesniegt vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15. aprīlim
iesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma veidlapas un
kartes sagatavošanu papīra formātā, īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs
pieprasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa.
Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru lauksaimniecības zemes,
un ja saimniecība piesakās LAP pasākuma «Agrovide un klimats» vai
«Bioloģiskā lauksaimniecība» atbalstam, tad atbalsta saņemšanai
obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 2016. gadā.
LAD atgādina – lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu,
lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS izmantošanu. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv
izvēlnē «Kā kļūt par EPS lietotāju», gan arī jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD
klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā lad klientu apkalpošanas centrā
klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000.
Informāciju sagatavoja: Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv
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Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Vid)
atgādina, ka 2016. gada 1.martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti,
gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai
saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu
par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem
izdevumiem.
Vid aicina ikvienu nodokļu maksātāju
iesniegt deklarāciju, izmantojot Vid elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (edS), jo tas ir daudz
ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!
EDS automātiski tiek atspoguļota visa VID
rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju,
proti, nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie
ienākumi, informācija no kredītiestādēm par
veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija
no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem,
kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie
izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Tādējādi iedzīvotājiem, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, tas ir, par saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas
pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju
maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos
vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem deklarācijas pielikumā D4 pašām papildus jānorāda
un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki un
kvītis, tos iepriekš nofotografējot vai ieskenējot)
tikai par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nav iekļāvis deklarācijā.
Lai kļūtu par EDS lietotāju, vairs nav jāslēdz arī
līgums ar VID, bet ikviens var lietot EDS, izmantojot www.latvija.lv sniegto tehnisko risinājumu un

pieslēgties ar savas internetbankas lietotājvārdu, attiecīgo kodu no kodu kartes vai kodu kalkulatora
un paroli, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
izsniegto eID viedkarti vai VAS «Latvijas Valsts
radio un televīzijas centra» izsniegto elektronisko
paraksta viedkarti (e-parakstu).
Ir pieejamas vairākas iespējas, kā saņemt profesionālu un kvalitatīvu atbalstu, iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju elektroniski: konsultācija tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī kādā
no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kur pašvaldības darbinieks ir apmācīts sniegt atbalstu darbam ar VID elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS).
Atbalstu darbam ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu pašvaldību darbinieki sniedz 66
VPVKAC, tajā skaitā, arī Viļakas novada pašvaldībā.
Uz konsultāciju līdzi noteikti jāņem pase vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtā personas apliecība, internetbankas lietotājvārds, internetbankas kodu karte vai kodu kalkulators, parole
un attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis utt.).

eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
ietvaros latvijas Sarkanā krusta Viļakas nodaļa
aicina, trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā
nonākušas ģimenes, balstoties uz pašvaldības sociālā
dienesta izsniegtas izziņas pamata saņemt skolas
piederumu komplektu.
• Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir
iespēja saņemt individuālos mācību piederumus
(katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
• Kā arī higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem).
Katram trūcīgās vai krīzes, ārkārtas situācijā
nonākušas ģimenes bērnam vecumā no 5 – 16
gadiem kalendārajā gadā pienākas tikai 1 komplekts.
Atgādinām, ka 2016.gadā atbilstošie mērķgrupas
pārstāvji faktiski var saņemt 2 skolas komplektus –
vienu par 2015.gadu (līdz 2016.gada 10.jūnijam, ja
izziņa ir izsniegta no 2015.gada jūlija) un otru par
2016.gadu (ja ir 2016.gadā izsniegta izziņa)!
Ja nav saglabājusies izziņa par 2015.gadu, lūdziet pašvaldības sociālam dienestam izsniegt apstiprinātu izziņas kopiju.

Skolas piederumu komplektus var saņemt sākot
ar 1.martu!
1. Pensionāru saieta un atpūtas centrā
Parka ielā 2, Viļakā, LV-4583
1.stāvā 6.kabinetā (Inna Rēdmane, tālr. 27856166)
PIRMDIENĀS no plkst. 9.00 līdz 12.00
OTRDIENĀS no plkst. 13.00 līdz 15.00
TREŠDIENĀS no plkst. 9.00 līdz 12.00

Tiem, kas vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt:
• par 2015. gadu – līdz 2019. gada 17. jūnijam
• par 2014. gadu – līdz 2018. gada 16. jūnijam
• par 2013. gadu – līdz 2017. gada 17. jūnijam
• par 2012. gadu – līdz 2016. gada 16. jūnijam.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā
sadaļā «Gada ienākumu deklarācija». Jautājumu un
neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var arī zvanīt uz
VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000 vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski
VID mājaslapā «Uzdot jautājumu VID».

Skolas komplektu izdale

2. šķilbēnu sociālās aprūpes mājā
Rekovas ielā 11, Rekovā,
Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587
2.stāvā 205. kabinetā (Līna Barovska, tālr.
27823277)
No PIRMDIENAS – CETURTDIENAI no
plkst. 10:00 – 14:00
3. kupravas pagasta pārvaldē
Rūpnīcas ielā 3, Kupravā,
Viļakas nov., LV-4582
1. stāvā (Ināra Komarovska, tālr. 26619003)
TREŠDIENĀS no plkst. 16.30 līdz 1730

Mobilais mamogrāfs Viļakā 17. un 18. martā

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez
maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus
kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu – PAR MAKSU.

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4
mobilajā mamogrāfā, kas 17. un 18. martā pie
Viļakas novada domes, abrenes ielā 26.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta!

Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un
27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas
kodu).
Informāciju sagatavoja
Jolanta Selezņeva
SIA Veselības centrs 4
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu
koordinatore
mobila.mamografija@vc4.lv
tālr.: 278 666 55
tālr.: 671 428 40
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Viïakas novadâ
iedzīVotāJu ziNāšaNai!

Vakance Viļakas novada Sociālajā dienestā

SoCIĀLAIS DArBInIEkS (profesijas kods 2635 01)

Prasības pretendentiem:
1. Atbilstība Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. panta nosacījumiem (otrā
līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā)
Pieteikties pie Sociālā dienesta vadītāja:
Pa tālruni 27873100, pa e-pastu sppd@vilaka.lv vai personīgi:
Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā:
– otrdienās plkst. no 13.00 līdz plkst. 15.00;
– piektdienās plkst. no 9.00 līdz plkst. 11.00,
vai pie novada domes izpilddirektores pa tālruni 29127294.

Pieteikumu, motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas var sūtīt Viļakas novada
Sociālajam dienestam Parka ielā 2, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583 vai Lietvedības, informācijas un
komunikācijas nodaļai Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583.

traktortehnikas apskates 2016. gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

#

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora.
uzziņām tālrunis: 29284557 un 25639706 vai www.vtua.gov.lv.

Vid «e-busiņā» palīdzēs apgūt
Vid e-pakalpojumus un iesniegt
Gada ienākumu deklarāciju

turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt Vid
elektronisko pakalpojumu izmantošanu, sākot no šī gada marta
tūri pa latvijas pašvaldībām uzsācis Valsts ieņēmumu dienesta
«e-busiņš». tajā Vid klientu apkalpošanas centru darbinieki
noteiktā laikā un vietā tiksies ar nodokļu maksātājiem, lai popularizētu Vid elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (edS)
pieejamos pakalpojumus, tajā skaitā – Gada ienākuma deklarācijas
iesniegšanu. Precīza informācija par «e-busiņa» ierašanās laiku
un vietu pirms tam tiks izvietota attiecīgajā pašvaldībā.
VID «E-busiņš» dosies uz dažādām vairākām Latvijas pašvaldībām, lai to iedzīvotāji noteiktā laikā un vietā, apmeklējot «E-busiņu», varētu iepazīties ar pieejamajiem VID e-pakalpojumiem un
kopā ar VID klientu apkalpošanas speciālistu palīdzību elektroniski
iesniegt Gada ienākumu deklarāciju.
VID «E-busiņā» speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu
deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā «E-busiņā» netiks pieņemti!
Lai «E-busiņā» varētu elektroniski iesniegt Gada ienākumu
deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt līdzi personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu
karti un attaisnojuma dokumentus (maksājumi par izglītību,
medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas skenētā veidā
būs jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai. To būs iespējams
izdarīt arī «E-busiņā», jo tas ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo
internetu, eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri.
Cita VID rīcībā esošā informācija – nodokļu maksātāja gūtie
ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm
par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas
sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas
pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie
izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks atspoguļota automātiski.
Ja persona nav internetbankas lietotājs, «E-busiņā» būs arī iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS un
izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus.
atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā
gūtajiem ienākumiem laikā no 2016. gada 1. marta līdz 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem latvijas iedzīvotājiem, kuri:
• veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības
u.c.),
• guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama
kuģa),
• guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā
2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas),
• guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai
kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā,
• guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām
saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Vēršam uzmanību, ka tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku
un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu
obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS.
Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt
tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem – saņemtajiem
ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem,
veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām
pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem.
2016. gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015., 2014. un 2013. gadu.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā «Gada
ienākumu deklarācija».

#

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt
uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000,
konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un
pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu
jautājumu rakstiski VID mājaslapā «Uzdot jautājumu VID» vai arī
VID EDS.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122668, 26351438, 67122670, 26558389
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv
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Va l d a B U Š A g l e z n u i z s t ā d e
« K a s i r p a t i e s ī b a ? » s k a t ā m a Vi ļ a k ā
Viïakas novadâ

No 2016.gada 3.marta līdz
31.martam Viļakā, kultūras un
radošo industriju centrā skatāma
mūsu novadnieka gleznotāja
Valda Buša izstāde «kas ir patiesība?».
Ar Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra atbalstu 3.martā
Kultūras un radošo industriju
centrā notika izstādes atklāšana.
«Valdis Bušs dzimis 1924.gada
25.jūlijā Viļakas pagasta Pokševas
ciemā. Tēvam piederēja 6 ha zemes, bet ģimenei pabarot un izskolot septiņus bērnus nebija viegli. Valdis Bušs mācījies Zvaigznes
pamatskolā, Viļakas pamatskolā,
beidzis Viļakas ģimnāziju. Tūlīt
pēc skolas, 1943. gadā iesaukts
latviešu leģionā. Pēc kaujā gūtā
ievainojuma nosūtīts mājās ārstēties, kur nonācis komunistu gūstā,
bet pateicoties vietējo atsauksmēm,
netika nenošauts, bet aizsūtīts uz
fronti. Šoreiz, karot padomju pusē. Seko Kurzemes katls un atkal
ievainojums. Tomēr jaunībā dzīvotgriba ir lielāka par pārciestajām
kara šausmām un jau 1945. gada
rudenī Valdis Bušs iestājās Mākslas
akadēmijas Glezniecības nodaļā.
Sākas jauna, aizraujoša dzīve, tiek
cementēti stingri profesionālie
pamati pedagogu Ārija Skrides un
Leo Svempa vadībā. Tomēr vēlreiz

pasaules kārtība sagriežas kājām
gaisā. Pienāk liktenīgās 1949. gada marta naktis. Uz Tālajiem austrumiem kopā ar ģimeni izved Medicīnas institūta studenti Annu,
meiteni, kuru iemīlējis jaunais gleznotājs. Lai gan bija jāgatavojas
diplomdarba gleznošanai, viņš paņēma akadēmisko atvaļinājumu,
devās pie Annas, un viņi apprecējās. 1951. gadā Valdis Bušs atgriezās Latvijā, bet pabeigt studijas
viņam neatļāva. Iemesls – precības
ar represēto. Bušs atkal mēro deviņus tūkstošus kilometru uz
Amūras apgabalu, lai būtu kopā
ar jauno sievu. Latvijā viņi at-

griezās 1955. gadā, bet dažādie
aizliegumi, starp tiem arī izstādīt
darbus, turpinās. Gleznas krājas
darbnīcā, līdz izrādījās, ka pat
padomju cenzūra nav stiprāka par
lemto likteni. Jūrmalā 1971. gadā
notiek Valda Buša pirmā personālizstāde, 1973. gadā viņu uzņem
Latvijas Mākslinieku savienībā.
Tā pasaules kārtība, kuru mākslinieks iepazinis bērnības laukos,
tagad dzīvoja viņa ainavās. Zeme,
debesis, koki, ūdens, ziedi atklājās
neierasti ekspresīvos triepienos,
kas kārtojās brīvās formās un plaknēs. Arī krāsu gamma bija latviešu
glezniecībai netradicionāla –

Kultūras pasākumi novadā

v 18. martā plkst. 19.00 Medņevas
Tautas namā. «Jāzepa dienas lustes» pasākuma viesi Baltinavas amatierteātris
«Palādas». Ieeja pasākumā – EUR 2,50,
biļetes iepriekšpārdošanā pie Tautas nama vadītājas.
v 19. martā plkst. 19.00 Kultūras
centrā «Rekova» Folkloras kopas «REKAVAS DZINTARS» «Acītes koncerts»
kopā ar deju kolektīvu «Nebēda» un
Šķilbēnu Iniciatīvu centra «Zvaniņi» ģitāristiem. Plkst. 22.00 DISKOBALLE.
Dj Ingars. Ieeja – EUR 1,50 euro, pēc
plkst. 23.00 – EUR 2.
v 21. martā Kultūras un radošo industriju centrā Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena: plkst. 10.00 došanās uz piemiņas vietu Vecumu stacijā,

pulcēšanās pie Viļakas novada domes;
plkst. 11.00 Piemiņas brīdis Kultūras un
radošo industriju centra zālē
v 24. martā Nemateriālās kultūras
mantojuma centrā «Upīte». Bērnu un
jauniešu folkloras svētki «Pulkā eimu,
pulkā teku», Kūkovas folkloras novada
sarīkojums ar tēmu ZIRGS: plkst. 10.00
Upītes pamatskolā meistardarbnīcas;
plkst. 11.30 Nemateriālās kultūras mantojuma centrā «Upīte» dziedāšana, dejošana, muzicēšana.
v 27. martā plkst. 11.00 pie Upītes
pamatskolas ozola Lieldienas – šūpošanās,
olu kaujas, dažādas atrakcijas.
v 27. martā plkst. 19.00 Medņevas
Tautas namā «Lieldienu pasākums kopā
ar folkloras kopu un kapelu «Egle». Bal-

spilgta un izteiksmīga. Kopš šī
laika mākslinieks pārliecinoši ieņēma savu vietu Latvijas mākslā.
Sarīkojis gandrīz trīsdesmit personālizstādes Latvijā, Beļģijā,
Norvēģijā, Lielbritānijā, Spānijā,
Francijā, u.c., piedalījies vairāk
kā 100 izstādēs 18 dažādas pasaules valstīs. No 1979. līdz 1988. gadam vadījis LMS Jūrmalas nodaļu.
2014. gada 14. februārī saņēmis
Jūrmalas domes Gada balvu «Par
mūža ieguldījumu Jūrmalas kultūras dzīves veidošanā».» (informācija no www.lms.lv)
Atklājot izstādi, par mākslas
veidiem, filozofisko domu Valda

le kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieeja
līdz 23.00 – EUR 2, pēc 23.00 – EUR 2,50.
v 27. martā plkst. 16.00 Viļakas kultūras namā Lieldienu pasākums «Dzīvi
dzīvojam un svinam...». Viļakas kultūras
nama Dramatiskā kolektīva izrāde ar
amatiermākslas kolektīvu dalību.
v 27. martā plkst. 11.00 Žīguru kultūras namā. Mazo vokālistu konkurss «Žīguru cālis – 2016» un 20 gadu jubilejas
«Cāļu» salidojums
v 27. martā plkst. 19.00 Borisovas
Tautas namā. Lieldienu noskaņu pasākums. Plkst. 21.00 svētku balle.
v 27. martā plkst. 19.00 Kultūras
centrā «Rekova» «NOVADVĪZIJA».
Plkst. 22.00 balle ar «Unknown Artist».
Ieeja – brīva.
v 7. aprīlī Viļakas kultūras namā
Teātra diena mazajiem, Viļakas pirmssko-

Buša darbos klātesošos uzrunāja
mākslinieks, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotājs Jānis Laicāns.
Ciemos bija ieradies arī gleznotāja
dēls Ilmārs Bušs un mazmeita
Laura Buša, kuri pirms izstādes
atklāšanas apmeklēja Viļakas
Valsts ģimnāziju un iepazinās ar
skolas muzeja materiāliem.
Aicinām apmeklēt izstādi līdz
31.martam Kultūras un radošo
industriju centrā, Klostera ielā 2
katru darbdienu no 9.00 līdz 17.00!
Informāciju sagatavoja
Terēzija Babāne
Lietvedības, komunikācijas un
informācijas nodaļas vadītāja

las izglītības iestādes 70 gadei veltīts pasākums.
v 8. aprīlī plkst. 22.00 Kultūras centrā
«Rekova» diskotēka. Ieeja – EUR 1,50.
v 15. aprīlī Viļakas kultūras namā
«Nāc, piedalies!». Radošo aktivitāšu vakars Viļakas novada jauniešiem.
v 16. aprīlī plkst 20.00 Medņevas Tautas namā Kapelu maratons. Ieeja – brīva.
v 16. aprīlī Viļakas kultūras namā
«Muzikālie vitamīni». Viļakas novada kultūras iestāžu bērnu pašdarbības kolektīvu
koncerts.
v 29. aprīlī plkst. 11.00 Borisovas
Tautas namā Viļakas novada mazo vokālistu konkurss «Cālis 2016»
v 30. aprīlī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādei – 70. Noslēguma pasākums.
v 30. aprīlī plkst 16.00 Žīguru kultūras namā V Vislatvijas Mežābeļu saiets.
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