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Šī gada 19.martā Viļakas novada uzņēmēji devās uz Repinu
(Igaunijā), lai iepazītos ar kaimiņu uzņēmējiem, viņu darbu un
produktiem. Ideja par šādu braucienu radās Šķilbēnu pagasta
uzņēmēju un paš valdības pārstāvju sapulcē, kad viens no sapulces
dalībniekiem izteica vēlmi doties pieredzes braucienā, lai iepazītu
to, kā saimnieko citur, kā arī varētu satikt citus no vada uzņēmējus
un kopā pārrunāt ak tuālo.

Uz Repinu devāmies ciemos pie mūsu sadarbības partneriem, kur
mūs sagaidīja Repinas novada vadītāja un jaunrades centra vadītājs
Leo, kas iepazīstināja ar novadu sadarbības projektu, pastāstīja vairāk
par Repinu un uzņēmējdarbību, par pulciņiem, kas notiek dažādām
grupām ik mēnesi, parādīja keramikas, gleznošanas, izstāžu, aušanas
un mūzikas ierakstu telpu, kur interesenti var gūt jaunas iemaņas kopā
ar profesionāļiem. Jaunrades centra vadītājs noorganizēja iespēju
tikties ar vēl sešiem dažādiem uzņēmējiem, kurus labprāt apmeklēja
visi brauciena dalībnieki.

Repinas ostā mūs sagaidīja tās kapteinis, kas pastāstīja par ostas
projektu, kurš radās pateicoties dažiem entuziastiem un no aizaugušas
vietas nepilnu 10 gadu laikā, realizējot septiņus dažādus projektus,
tika izveidota laivu piestātne, sakārtots piebraucamais ceļš, izveidota
sala ar telpu pasākumiem un vasarā tajā var iegādāties saldējumu.
Kapteinis iepazīstināja arī ar nākotnes iecerēm.

Otrs uzņēmums bija SIA «Polar Deco», kas ražo sienas dekorus
no sūnām un šis produkts tiek 100% eksportēts uz citām pasaules val-
stīm. Šis ir meitas uzņēmums un galvenā atrašanās vieta ir Somijā.
Pieredzes brauciena dalībniekiem bija iespēja apskatīt dažādus proce-
sus: no sūnu iegādāšanās līdz pat līmēšanai uz speciāliem audumiem
un gataviem produktiem.

Nākamais uzņēmums, ko apmeklējām, bija SIA «Varola», kas ražo
koka mājas (dārza mājas, šķūnīši, mājas utml.) un savu produkciju
eksportē uz Vāciju un Nīderlandi. Uz ņēmējs pastāstīja, par eksportu
un to, kādi ir riski, minēja arī atgadījumu ar Spānijas tirgu, parādīja
ražotni un programmatūru, kas uzrasē māju un šo informāciju pārnesot
uz ražotni zibatmiņā, tiek sagatavoti visi nepieciešamie materiāli.
Mājas tiek ražotas tā, lai ik vienas, kas tās iegādājas, varētu pats salikt,
varētu teikt, ka tā ir «LEGO spēle priekš pieaugušajiem».

Tā kā Viļakas novadā ir daudz graudaugu audzētāju, tad trešais
uzņēmējs, ar ko tikāmies, bija saimniecības «Argo Must Koolimaa»
pārstāvis, kas apsaimnieko 900 ha zemes un puse zemes ir saimnieka
īpašumā. Šī saimniecība bija īpaša ar to, ka viņi paši sev nodrošina
elektroenerģiju, jo saimniecības teritorijā ir uzstādīti divi laukumi ar
saules paneļiem, kopā 1150 gabaliem.

Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar tūrisma kom-
pleksu SIA «Bene port», kas atrodas pašā Peipusa ezera krastā.
Saimnieki izrādīja teritoriju un viesu namu, kuru rotāja dažādas med-
nieku trofejas un 18.gs. zirgu rati.

Viļakas novada uzņēmēju pieredzes
brauciens uz Igauniju

(Turpinājums 3. lpp.)
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Viļakas no vadā 2019. gada marts

aktualItātes VIļakas NoVada domē

APSTIPRINĀTI
Ar Viļakas novada domes

2019.gada 31.janvāra
lēmumu Nr.4 (sēdes prot. Nr. 14.&)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Viļakas novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta
sesto daļu un likuma «Par pašvaldībām» 43.panta trešo daļu

2019. gada 31. janvārī                  Nr. 1/2019

Grozījums Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 8/2017 

«Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā»

1. Izdarīt Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.8/2017 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Viļakas novada pašvaldībā» šādu grozījumu-aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitli «40» ar
skaitli «60».

2. Noteikumi stājas spēkā likuma «Par pašvaldībām»45.pantā noteiktajā kārtībā. 
Viļakas novada domes priekšsēdētājs s. maksimovs

Viļakas  novada domes 2019. gada 31. janvāra saistošo
noteikumu Nr.1/2019 Grozījums Viļakas novada domes 
2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.8/2017 
«Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par maznodrošinātu Viļakas novada pašvaldībā»
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Viļakas novada domes priekšsēdētājs s. maksimovs

l Vi ïa kas no va da do mes sç des lç mu mi

2019. gada 28. februārī notika kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti 22 lēmumpro-
jekti un pieņemti lēmumi. Viļakas novada dome pieņēma lēmumus:

Nr. 15 
1. Noteikt viena audzēkņa mēneša uzturēšanas izmaksas izglītības iestādēs:
1.1. Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē – 191,60 eiro;
1.2. Medņevas pirmsskolas izglītības iestādē – 255,23 eiro;
1.3. Viļakas pamatskolā – 95,43 eiro;
1.4. Viduču pamatskolā – 138,36 eiro;
1.5. Žīguru pamatskolā – 214,17 eiro;
1.6. Viļakas Valsts ģimnāzijā – 111,74 eiro;
1.7. Rekavas vidusskolā – 68,60 eiro.
Nr. 17
1. Apstiprināt Viļakas novada domes 2013.gada 26.septembra nolikumā «Viļakas

novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju
nolikums» 2. tabulu «Viļakas pašvaldības darbinieku mēneša amatalga» saskaņā ar pie-
likumu. Ar pielikumu var iepazīties Viļakas novada mājaslapā Pašvaldība/Domes sēdes.

Nr.19  
1. Reģistrēt zemes vienību «Rīteri», Svičovā, Šķilbēnu pag., Viļakas novadā ar

kadastra apzīmējumu 3882 003 0036, platībā 1,36 ha, zemesgrāmatā kā patstāvīgu
nekustamo īpašumu uz pašvaldības vārda.

2. Uzdot Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļai veikt visas nepiecie-
šamās darbības, kas saistītas ar šā lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma ierak-
stīšanu Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

3. Nodot atsavināšanai Viļakas novada domes nekustamo īpašumu – zemes vienību
«Rīteri», Svičovā, Šķilbēnu pag., Viļakas novadā ar kadastra apzīmējumu 3882 003
0036, platībā 1,36 ha par brīvu cenu.

4. Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt šī lēmuma
1.punkt minētā nekustamā īpašuma novērtēšanu un nosacītās cenas noteikšanu, un
iesniegt to apstiprināšanai Viļakas novada domei.

5. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai organizēt šā
lēmuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma novērtēšanu un nosacītās cenas noteikšanu
un iesniegt to apstiprināšanai Viļakas novada domes sēdē.

Nr.23
Izstrādāt tehnisko projektu  «Viļakas pilsētas sporta laukuma ar sektoriem būvniecība».
Ar projektēšanas uzdevumu var iepazīties Viļakas novada mājas lapā www.vilaka.lv,

sadaļā Pašvaldība/Domes sēdes
Nr.24
1.Ņemt  aizņēmumu no Valsts kases  660523 EUR (seši simti sešdesmit  tūkstoši

pieci simti divdesmīt trīs  euro) ar  tās noteikto procentu likmi ES un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu realizācijai –  «Modernizēt mācību vidi Viļakas
Valsts ģimnāzijā».

2. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2019.gada marts.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Viļakas novada pašvaldības budžetu.
4. Aizņēmuma atmaksu veikt sākot ar 01.01.2020.
5. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.
Nr.34
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību «METRUM», reģistrācijas

Nr.40003388748, izstrādāto zemes ierīcības projektu par Viļakas novada Šķilbēnu
pagasta nekustamā īpašuma «Priežkalni» ar kadastra numuru 3882 005 0217 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0217 sadali.

2. Jaunizveidoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0285 (zemesgabals
Nr.1), platībā 8,7 ha, atstāt esošajā nekustamā īpašuma sastāvā un saglabāt iepriekš
noteikto nosaukumu «Priežkalni».

Zemes vienībai un tai piekrītošajai platībai 8,7 ha, saglabāt iepriekš noteikto nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – NĪLM kods 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

3. Jaunizveidoto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0286 (zemesgabals
Nr.2), platībā 3,5 ha, veidot kā jaunu nekustamo īpašumu un piešķirt nosaukumu
«Priežpumpuri». Zemes vienībai un tai piekrītošajai platībai 3,5 ha, saglabāt iepriekš
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – NĪLM 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4.  Noteikt apgrūtinājumus projektētajām zemes vienībām:
4.1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0285 (zemesgabals Nr.1),

platībā 8,7 ha,
- 7316120200 – pierobežas josla;
- 7311040900 - ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes),

kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
meža zemēs;

- 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.
4.2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0286 (zemesgabals Nr.2),

platībā 3,5 ha,
- 7316120200 – pierobežas josla;
- 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes),

kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.

Nr.35
1. Atcelt ar 2019. gada 3. martu uz laiku līdz 2019. gada 31. decembrim Viļakas

novada domes deputātam Artjomam Kokorevičam Viļakas novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikuma 2.4. apakšpunktā
paredzēto atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu.

2. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Viļakas novada domes izpilddirektorei Zigrīdai
Vancānei.  

Nr.36
1.Nodrošināt līdzfinansējumu Viļakas kultūras namam:
1.1. LEADER projekta aktivitātes «Abrenes etnogrāfiskā tautas tērpa izgatavošana

Viļakas jauniešu deju kolektīvam» īstenošanai 10% apmērā no projekta izmaksām jeb
640,00 EUR;

1.2. LEADER projekta aktivitātes «Tautas tērpa izgatavošana Viļakas etnogrāfiskajam
ansamblim «Abrenīte» īstenošanai 10% apmērā no projekta izmaksām jeb 358.60 EUR.

Ar domes sēdes lēmumu var iepazīties Viļakas novada mājaslapā www.vilaka.lv,
sadaļā Pašvaldība, Domes sēdes.
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Viļakas no vadā2018. gada marts

ak tu alItātes VIļakas NoVadā

Pēdējais uzņēmums, ko ap -
meklēja šī brauciena laikā, bija
zvejniecības uzņēmums SIA «La -
tikas», kas ražo zivju konservus
no loma, kas noķerts Peipusa
ezerā. Kopumā šajā uzņēmumā
strādā 70 darbinieki un 42 ir zvej-
nieki. Uzņēmuma vadītājs izrādīja
ražotni un noslēgumā visiem bija
iespēja degustēt gardo lomu,
kūpinājumus un citas zivju mari-
nādes.

Jaunas zināšanas par Igauni-
ju, nodrošināja gids, kas visa ceļa
garumā stāstīja dažādus intere-
santus faktus par kaimiņvalsti, kā
arī palīdzēja tulkot Igauņu valo-
du.

Atpakaļ ceļā uzņēmēji dalījās
ar dienas laikā pieredzēto un radās
šāds secinājums – pieredzes brau-
cieni noteikti ir jāorganizē regu-
lāri, jo visi kā viens atbildēja, ka
labprāt piedalītos vēlreiz šādā
braucienā (noslēgumā katram
dalībniekam bija iespēja izteikt
viedokli anonīmā izvērtēšanas
anketā)!

Lielu paldies sakām biedrī-
bas «Dardedze» vadītājai Kris -
tīnai, šoferim Jezupam, gidam
Jānim un mūsu partnerim Igau-
nijā Leo – paldies par pieredzes
braucienu!

Paldies arī visiem Viļakas no -
vada uzņēmējiem, kas atrada lai -
ku ikdienas steigā, lai kopā varētu
doties gūt pieredzi un iedvesmu
pie mūsu kaimiņiem Repinā!

Tekstu sagatavoja:
Santa Komane

Foto: Santa Komane

Viļakas
novada

uzņēmēju
pieredzes
brauciens 
uz Igauniju

Šī gada 26. februārī Viļakas
novada domes zālē notika pub-
liskā apspriešana par Viļakas
ezera apsaimniekošanu projek-
ta nr. 1-08/30/2018 «apsaimnie-
košanas noteikumu izstrādāša-
nā Viļakas novadā» ietvaros. ar
pētījumu rezultātiem un ap-
saimniekošanas ieteikumiem
iepazīstināja nodibinājums «Vi-
des risinājumu institūts», kas
arī atbildēja uz interesentu jau-
tājumiem.

Tika secināts, ka Viļakas ezera
ūdenim ir normāla kvalitāte – ir
labs fosfora līmenis, savukārt slā-
peklim ir zema kvalitāte. Brūnaļ-
ģes rada brūngano ūdens nokrāsu
un karstās vasarās ir risks zilaļ-
ģēm vairoties, taču kā liecina
pagājušā vasara, to daudzums ir
neliels.

Ezerā visvairāk dzīvo šādas
zivju sugas: plaudis, rauda, asaris,
zandarts un plicis, vismazāk: ķī -
sis, līdaka, vīķe, līnis un raudis.
Tāpat arī nodibinājums pastāstīja,

ka ezerā trūkst plēsējzivju, kas
samazinātu mazo zivju skaitu, jo
pašlaik tām ir liela konkurence
savā starpā (lai iegūtu barību).

Diemžēl liels riska faktors
zivju resursiem ir malu zveja, pret
ko nodibinājums aicināja cīnīties,
izveidojot makšķernieku biedrību
un pārdomājot pilnvarotas perso-

nas/inspektora opciju, pretējā
gadījumā regulāri būs jāpavairo
zivju resursi.

Līdz šī gada marta beigām tiks
izstrādāti apsaimniekošanas no-
teikumi Viļakas ezeram un no-
doti saskaņošanai attiecīgajām
instancēm, pēc saskaņošanas ar
šiem noteikumiem varēs iepazī-

ties Vi ļakas novada domes mājas-
lapā.

Paldies visiem, kas piedalījās
publiskajā apspriedē un makšķer-
niekus, kas vēlētos dibināt bied-
rību, aicinām sazināties ar Santu
Komani (e-pasts: santa.koma-
ne@vilaka.lv vai 106. kabinets
Viļakas novada domē), tālākai

jautājumu risināšanai, kas saistās
ar biedrības dibināšanu.

Informāciju sagatavoja:
Santa Komane

Foto: Mareks Šubenieks

Notikusi publiskā apspriešana par Viļakas ezeru

(Sākums 1. lpp.)

Jauniešu neformālās izglītības apmācību cikls
«Trīs dienas, kuras mainīja manu dzīvi»

skolēnu brīvdienu nedēļā trīs dienas jaunieši jutās kā mājās
dabas parkā «Balkanu kalni», kur norisinājās jauniešu projekta
«kopā jautrāk!» aktivitāte neformālās izglītības apmācību cikls «trīs
dienas, kuras mainīja manu dzīvi» kopā ar treneri Žannu maksimovu
un egilu Purviņu. apmācību galvenais mērķis bija atraisīt jauniešus
un veicināt viņu pašizaugsmi, ka arī apzināties zināšanu vērtību.

Apmācību cikls ietvēra sekojošas tēmas:  «Sevis izzināšana, moti-
vācija, mērķtiecība un mērķu izvirzīšana», kas radīja jauniešu izpratni
par to, cik svarīgi ir izvirzīt mērķus un sistemātiski tiekties tos
sasniegt, apzinoties savas vērtības. Savu mērķu izvirzīšana jauniešiem
nemaz tik viegli nepadevās, tomēr, kad tas bija paveikts, nonāca pie
secinājuma, ka ikviens mērķis ir sasniedzams, ja tas patiešām ir sva-
rīgs un ir skaidri saprotams, kas ir jādara, lai to sasniegtu.

Tematā «Ceļš uz finansiālu brīvību» jauniešiem tika sniegtas zinā-
šanas un prasmes par to, kā jau šobrīd spēt apieties ar sev pieejamajiem
finansu resursiem, kas ir būtisks pamats prasmei apieties ar naudu
nākotnē, jo, ja jaunietim finansu plānošana un rīkošanās ar naudu ir
kļuvusi par pozitīvu ieradumu, tas darbojas arī kļūstot pieaugušam.

Izzinot «Efektīvu laika plānošanu», jaunieši izprata, cik svarīgi
ir izvirzīt prioritātes savu uzdevumu un pienākumu veikšanai. Ikdienas
steigā ne vienmēr laika trūkums ir iemesls tam, ka nespējam visu
izdarīt laikā- visbiežāk tas ir saistāms ar to, ka cilvēks neprot plānot
savu laiku vai vispirms izdara lietas, kas ir mazsvarīgākas. Protams,
tam nepieciešama pašdisciplīna un apņēmība, bet arī laika plānošanai
vislabāk kļūt par ieradumu, kas jaunieti pavada visu atlikušo dzīvi.

Katrs jaunietis ieguva sertifikātu par iegūtajām zināšanām un
dāvanā saņēma lieliskas grāmatas, kuras palīdzēs pielietot apmācību
ciklā iegūtās zināšanas praktiski, bet aprīļa beigās plānota tikšanās
ar treneri Žannu, lai dalītos iespaidos par paveikto un izlasīto.

Apmācību laikā jaunieši nonāca pie dažādām atziņām: Cilvēkam
nepārtraukti ir sevi jāattīsta, lai viņš būtu gudrs un emocionāli bagāts. Lai
sasniegtu savus mērķus, svarīgi izprast savas vērtības un izstrādāt plānu,
kā tos sasniegt. Viss, ko  mēs vēlamies mainīt, ir atkarīgs no mums. 

Pasākums norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai» (PuMPuRS) «Skolēnu vecāku biedrības» Jauniešu
iniciatīvu projekta nr.1 «Kopā jautrāk!» ietvaros.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste, 
Skolēnu vecāku biedrības valdes locekle Madara Jeromāne
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Viļakas no vadā 2019. gada marts

aktualItātes VIļakas NoVadā 

arī šogad 2. marta pasākums tika
veltīts šim zīmīgajam notikumam valsts
vēsturē, kad risinājās izšķirošā nacionālo
partizānu cīņa Viļakas apkaimē.

Pasākumā Viļakas kultūras namā pie-
dalījās Latvijas Republikas zemkopības
ministrs Kaspars Gerhards, Ģenerāļu kluba
vadītājs viceadmirālis Gaidis Andrejs
Zeibots, pulkvedis Juris Dalbiņš, Saeimas
deputāts Andris Kazinovskis, Viļakas nova-
da domes priekšsēdētājs Sergejs Maksi-
movs, vēsturnieki Zigmārs Turčinskis un
Inese Dreimane, organizācijas «Daugavas
vanagi» Centrālās valdes priekšnieks
Gunārs Spodris un  organizācijas «Dauga -
vas vanagi» Rēzeknes nodaļas priekšnie-
ka vietnieks Uldis Skrebinskis. Kuplā skai-
tā bija ieradušies jaunsargi no Zilupes,
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas nova-
diem.

Mums bija patiess prieks, ka šajā dienā
kopā ar mums bija tā laika – 1945. gada 
2. marta Stompaku kaujas dalībniece, nacio-
nālā partizāne Domicella Pundure, kura no
1945. gada februāra vairāk kā mēnesi pava-
dīja Stompaku purva apmetnē. Pasākuma

gaitā tika pāršķirstītas vēstures lappuses
par tā laika notikumiem. Ar lielu interesi
ieklausījāmies Domicellas Pundures stās-
tījumā.

Pēc atceres pasākuma tie, kas jutās stip-
ri gan garā, gan fiziski, devās uz Stompaku
kaujas atceres vietu. 

AS «Latvijas valsts meži» izveidojusi
pieejamāku Latvijas nacionālo partizānu
apmetnes un cīņu piemiņas vietu Stompaku
purvā, uzbūvējot koka laipas pāri mitrajām
vietām uz takas, kas ved uz šo vēsturisko
objektu, un kuras šajā dienā tika oficiāli
atklātas.

Projekts realizēts sadarbojoties AS
«Latvijas valsts meži» ar Viļakas novada
pašvaldību, organizējot koka laipu būvnie-
cību aptuveni kilometru garās takas četros
posmos, lai varētu vieglāk pārvarēt mitrā-
kās un purvainākās vietas.

Kaujas vietā priesteri Guntars Skutels
un Staņislavs Prikulis aizlūdza par kritu-
šajiem partizāniem, pieminēja viņus ar klu-
suma brīdi.

Īpašs paldies Annai Āzei, vīru kopai
«Vilki» un Edgaram Liporam par pasāku-

ma muzikālo nodrošinājumu.
…visu grūtumu kopīgi izsāpēt nevar,

katram kaut kas vēl paliks, ko klusībā vie-
nam un vienatnē nest. Tik melnas naktis,
tik balti sniegi, trauksme un nemiers dvē-
seli urda. Nepiepildīti sapņi, bailes, ilgas

un atmiņas kā nevaldāmi kumeļi aizjoņo
pār rīta atblāzmas pielieto lauku. 

Lai mūsu aizdegtās sveču liesmas silda
tur klīstošās dvēseles...

Teksts Sandra Ločmele
Foto  Mareks Šubenieks

2. martā apritēja 74 gadi kopš stompaku kaujas

Aicinājums
Viļakas novada dome saņēma Valsts sIa «autotranspor-

ta direkcijas» vēstuli, kurā aicina: «VsIa «autotranspor-
ta direkcija» dati liecina, ka arvien vairāk daudzbērnu ģime-
nes reģionālajā sabiedriskajā transportā izmanto latvijas
Goda ģimenes apliecību «3+ Ģimenes karte» braukšanas mak-
sas atvieglojumu saņemšanai. Šobrīd daudzbērnu ģimeņu
skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam, lai saņemtu valsts
piešķirtos braukšanas maksas atvieglojumus, var uzrādīt
vecākiem piešķirto Goda ģimenes apliecību.  taču, ņemot
vērā ministru kabineta noteikumus par valsts atbalsta pro-
grammas «latvijas Goda ģimenes apliecība «3+ Ģime-
nes karte»» īstenošanas kārtību, no 2020. gada 1. janvāra
katram ģimenes loceklim būs nepieciešama sava personificēta
apliecība. 

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, braucot reģio-
nālā maršruta autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes loceklim
ir nepieciešams uzrādīt «3+ Ģimenes karti» kopā ar pasi, ID karti
vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem un
studentiem līdz 24 gadu vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku
«3+ Ģimenes karti», ja tajā ir norādīts attiecīgās personas vārds
un uzvārds, bet katrs ģimenes loceklis no 7 gadu vecuma ir tiesīgs
saņemt arī savu personīgo apliecību, tādā veidā nodrošinot sev
ērtāku iespēju iegūt braukšanas maksas atvieglojumus sabiedris-
kajā transportā. 

VSIA «Autotransporta direkcija» aicina  daudzbērnu ģimeņu
uzmanību uz gaidāmajām izmaiņām un mudina vecākus savlaicīgi
vērsties Sabiedrības integrācijas fondā un pasūtīt «3+ Ģimenes
karti» saviem bērniem, jo nākamgad skolēni un studenti līdz 
24 gadu vecumam, uzrādot vecāku karti, vairs nevarēs saņemt
braukšanas maksas atvieglojumus. Bērniem un studentiem būs
nepieciešama sava personificēta «3+ Ģimenes karte».

Pieteikties kartei ir iespējams mājaslapā godagimene.lv
vai mobilā lietotnē «3+ karte». kartes izgatavošanas laiks ir
līdz 45 dienām.

Papildus informējam, ka šobrīd skolēni un studenti līdz 24 ga -
du vecumam, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, var saņemt
atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas, savukārt pārējie
daudzbērnu ģimenes locekļi – 50% apmērā no vienas biļetes un
40% apmērā no abonementa biļetes cenas. Tāpat valsts svētkos,
4. maijā, 11. un 18. novembrī, daudzbērnu ģimenes reģionālā
maršruta autobusā vai vilcienā var braukt bez maksas.»

2019. gada 29. martā jau otro reizi tiks pa -
sniegti apliecinājumi par nemateriālā kultūras
mantojuma vērtības iekļaušanu latvijas Nacio -
nālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.
svinīgā ceremonijā krapes tautas namā aplie -
cinājumus saņems 7 vērtību pieteicēji – Rucavas
novada dome, Valkas novada dome, biedrība «Ga-
ujas plostnieki», biedrība «līvõ kultūr sidām»,
biedrība «skaņumāja», biedrība «upī tes jauniešu
folkloras kopa» un kultūras centrs «Ritums».

Iekļaušanai Nacionālajā nemateriālā kultūras
mantojuma sarakstā 2018. gada nogalē tika apstip-
rinātas astoņas vērtības, tai skaitā 

upītes kultūrtelpa (pieteicējs biedrība «Upītes
jauniešu folkloras kopa»). Upītes kultūrtelpa ir daļa
no vēsturiskā Abrenes apriņķa, kas unikāla ar sagla-
bāto un dzīvo Ziemeļlatgales latviešu (latgaliešu)
kultūras mantojumu, tradīcijām un valodu. Upītes
kultūrtelpā robežojas un mijiedarbojas Baltinavas
un Šķilbēnu izlokšņu areāli, kā arī vēsturisko lauku
centru (miestu) Viļakas un Baltinavas ietekmes areā-

li. Šobrīd centrālā vieta, kas uztur, satur un veido
Upītes kultūrtelpu, vienlaikus popularizējot senās
vērtības un mūsdienu kultūras procesus vietējos
iedzīvotājos un Upītes viesos, ir nemateriālās kul-
tūras mantojuma centrs «Upīte». Upītes kultūrtelpā
darbojas 30 prasmju nesēji un amatu meistari. Tas
ir veids, kā uzturēt dzīvu seno mantojumu un nodot
to nākamajām paaudzēm kā pašā Upītē, tā arī lielākā
reģionā — Ziemeļlatgalē, Latgalē, Latvijā.

Krape kā ceremonijas norises vieta šajā gadā
izvēlēta tādēļ, ka tur mīt biedrība «Skaņu māja», kas
Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarak-
stam pieteikusi jau četras vērtības. Nemateriālā kul-
tūras mantojuma sarakstu paredz izveidot 2016. gada
nogalē pieņemtais Nemateriālā kultūras mantojuma
likums. Tas ir regulējums, ar kura palīdzību tiek vei-
dota nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
mērķtiecīgam atbalstam nepieciešamā vide un
apstākļi. Šobrīd sarakstā iekļautas 14 vērtības.

Informācija no Latvijas Nacionālā kultūras
centra mājas lapas 

PASNIEGS APLIECINĀJUMUS PAR NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS
MANTOJUMA VĒRTĪBAS IEKĻAUŠANU NACIONĀLAJĀ SARAKSTĀ

4. martā darba vizītē Viļa kas,
Balvu, Baltinavas un Rugāju no -
vadu apmeklēja Izglītības un zi -
nātnes ministre Ilze Šuplinska un
atbildīgās amatpersonas izglī-
tības jomā.

Viļakā, kopā ar Viļakas nova-
da domes priekšsēdētāju Sergeju
Maksimovu, ministre vispirms pa-
bija Viļakas Valsts ģimnāzijā, kurā
notiek pašlaik vērienīgi rekonstruk-
cijas darbi. Tikās ar ģimnāzijas pe-
dagogu kolektīvu. Katram bija savs
sakāmais-gan skolotājiem, gan
ministrei. Direktore Sarmīte Šaicā-
ne stāstīja par ģimnāzijas vēsturis-
ko izveidošanos, skolēnu skaitu,
centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Direktore raksturoja kopējo ainu

izglītībā. Ministre uzklausīja skolas
spēcīgās puses.

Darba vizītes noslēgumā, mi -
nistrei Viļakas novada domē,
izglītības iestāžu vadītāji, deputāti

un visi interesenti uzdeva sev inte-
resējošus jautājumus. 

Lietvedības, komunikācijas
un informācijas nodaļas 

vadītāja Terēzija Babāne 

Izglītības un zinātnes ministre darba vizītē Viļakā
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Viļakas no vadā2018. gada marts

aktualItātes VIļakas NoVadā / IzGlītīBa

skolēnu pavasara brīvdienu noslēgumā – 15. mar-
tā – norisinājās starpnovadu izglītības darbinieku me -
todiskā konference «Pedagogs un veselīga dzīvesveida
sociāli psiholoģisie aspekti» sadarbībā ar latvijas
universitātes alūksnes filiāli un latvijas universitātes
Rīgas medicīnas koledžu. Rītu iesākām ar dalīšanos
pieredzē «es daru un man izdodas!» metodiskajās
apvienībās un bijām patiesi priecīgi, ka pieredzē dalījās
arī pedagogi no Balvu, alūksnes, kārsavas un Viļakas
novadiem.

Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Universitāti, LU
Rīgas Medicīnas koledžas lektores rosināja skolotājus
atcerēties un padomāt par savu labsajūtu gan garīgi, gan
fiziski. Lektore Mg.paed., Mg.sc.sal. Linda  Alondere aici-
nāja aizdomāties par atpūtas un fiziskās aktivitātes tiesī-
bām un Dr.biol. Daina Voita stresa cēloņiem un sekām.
LU Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte
aicināja mudināt skolēnus studēt medicīnu pēc skolas
absolvēšanas.

Esam gandarīti, ka konferences noslēgumā dalībnieki

atzina, ka dienas gaitā bija vērtīgi piedalīties metodisko
apvienību darba grupās, tāpat bija svarīgi atcerēties atziņas
par rūpēm par savu fizisko veselību un garīgo labsajūtu. 

Informāciju sagatavoja Viļakas Valsts ģimnāzijas
Direktores vietniece metodiskajā jomā 

Santa Bondare

metodiskā diena Viļakas Valsts ģimnāzijā sadarbībā ar latvijas
universitātes alūksnes filiāli un lu Rīgas medicīnas koledžu 

Arī šī gada skatuves konkursa
dalībnieki tika aicināti tematiski saistīt
savas skatuves runas ar pašidentitāti,
nacionālās un valstiskās identitātes
stiprināšanu, izvēloties ieteicamās daiļ-
darbu tēmas: es pats, valoda, ģimene,
mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

Gan mazie, gan lielie daiļrunātāji
klausītājus un žūriju pārsteidza ar dros-
mi, oratora, aktiermeistarības prasmēm.

Kā jau katru gadu, arī šogad dalīb-
niekus vērtēja žūrija – Viļakas biblio-
tēkas vadītāja Rutta Jeromā ne, Viļakas
pamatskolas skolotāja Tamāra Maka -
rova, Izglītības metodiķe – Ginta Lo -
cāne.

Žūrijai nācās pielikt lielas pūles, lai
izvirzītu dalībniekus uz konkursa 
2. kārtu, kas norisināsies 11. aprīlī, Rē -
zeknē, jo dalībnieki bija prasmīgi un
rezultāti atšķīrās ar nelielu punktu, pat
puspunktu pārsvaru.

Pirmās pakāpes diplomus saņēma:
Markuss Leitens, Elīza Bratuškina,
Evelīna Šakina, Evelīna Leite na, Do -
minika Biuka, Rolands Sprid zāns, Beā-
te Kaņepe, Agnese Kokoreviča, Mairis
Urbāns, Jurģis Milaknis.

Paldies konkursa dalībniekiem par
radošo sniegumu, skolotājiem un vecā-
kiem par atbalstu un ieguldīto darbu,
žūrijai par vērtējumu un Viļakas pamat-
skolas smaidīgajam ko lektīvam par
viesmīlīgajām telpām.

Lai valoda raita un mūs sadzird
Rēzeknē!

Teksts, foto: izglītības metodiķe: 
G. Locāne

skolēnu skatuves runas un mazo formu
uzvedumu konkursa 1. kārta Viļakā

aicina talantīgus
jauniešus pieteikties

projektam 
«manas brīvdienas»
straujiem soļiem tuvojas vasaras piedzīvojums

«manas brīvdienas 2019», kas šogad norisināsies Cēsīs
no 1. līdz 7.jūlijam, un kurā, tāpat kā iepriekšējos gados,
līdz 21.jūnijam aicināti pieteikties bērni un jaunieši
vecumā no 16 līdz 18 gadiem no visas latvijas.
Informācija par pieteikšanos atrodama mājaslapā
www.manasbrivdienas.lv  

«Kopā pavadīsim notikumiem, emocijām, sajūtām un
piedzīvojumiem piepildītu nedēļu, kopā ar brīnišķīgo un
tik daudzpusīgo TV un radio personību Baibu Sipenieci-
Gavari un viņa radošo komandu, kā arī īpašajiem viesiem!
Tāpat kā katru gadu, tas būs varens piedzīvojums mums
visiem!» stāsta projekta organizatori, piebilstot: «Šis kopā
pavadītais laiks būs ceļazīme uz notikumiem spilgtāko
vasaras nedēļu kopā ar Baibu un viņa komandu, tāpēc neno-
kavē!»

Šogad projekta tematika ir izklaides industrija, viss,
ko tā slēpj un kas ar to saistās, turklāt tas sevī ietver tik
daudz, būs daudz jauna ko uzzināt ikvienam. Projekta nori-
ses laikā tiks rīkotas tikšanās ar Baibas kolēģiem un 
draugiem gan no televīzijas gan radio, lai šī karstākā brīv-
dienu nedēļa būtu patiešām neaizmirstama un iespaidiem
bagāta.

«Tā ir pasaule, kurā tu vari iegūt prieku, nāc kopā ar
mani, atver sevi un atklāt Tu spēsi, savu talantu – atminēsi,»
tā skan projekta himna, atgādinot – projekta mērķis visus
šos gadus ir bijis atklāt bērnu un jauniešu talantus, savu
potenciālu, jo bieži vien mēs tos nemaz neapzināmies.
«Tāpēc mūsu radošā komanda, kurā ir sapulcēti dažādu
jomu Latvijas labākie profesionāļi, palīdzēs to atklāt.
Horeogrāfe un kustību māksliniece Liene Grava, kura saņē-
musi arī «Spēlmaņu nakts» balvu kā labākā gada kustību
māksliniece, vokālā konsultante Madara Celma, kas ir  arī
Latvijas Jaunatnes teātra muzikālo izrāžu veidotāja, nedēļas
aktivitātes arī citi brīnišķīgi pasniedzēji, kas darbojas lielajā
projekta komandā, un tās ir tikai dažas no personībām, kas
šajā nedēļā strādās ar nometnes dalībniekiem.

Dalība projektā ir iespēja gan apgūt jaunas iemaņas,
gan pilnveidot jau esošus talantus, kā arīdzan pats būtiskā-
kais – iespēja iepazīties ar jauniem draugiem un draugi,
kas ir vislielākais pasaules dārgums.

Pieteikšanās termiņš: 21.jūnijs. «Nenokavējiet, aici-
nām pieteikties laikus, jo vietu skaits ir ierobežots!»
uzsver nometnes rīkotāji. 

Vairāk informācijas
Sandis Mohovikovs, producents

E-pasts: info@manasbrivdienas.lv,
mob. tālr. 29131458

Jau vairākus gadus latvijas Republikas aizsar -
dzības ministrija organizē seminārus reģionu paš -
val dību un izglītības pārvalžu vadītājiem, skolu
direktoriem un pedagogiem. semināros aizsardzī-
bas nozares pārstāvji sniedz ieskatu par aktuāliem
aizsardzības un drošības jautājumiem.

Arī šī gada 21. martā Viļakas novada izglītības
iestāžu vadītāji un  Izglītības, kultūras un sporta  pār-
valdes vadītāja apmeklēja semināru «Latvijas aizsar-
dzības un drošības aktuālie jautājumi» Daugavpilī
Marka Rotko mākslas centrā. 

Seminārā tika pārrunāti aktuālie drošības izaicinā-

jumi, informatīvās telpas radītie riski, kā arī Latvijas
armijas un Neatkarības kara simtgades svinību norise.

Tāpat tika diskutēts par jauniešu patriotisma vei-
došanu un valsts aizsardzības mācības ieviešanu skolās,
kā arī visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanu
Latvijā, skaidrojot tās nepieciešamību un pašvaldību
iesaisti šo jautājumu risināšanā. 

Semināra beigās bija iespēja apmeklēt Zemes -
sardzes 3. Latgales brigādes 34. artilērijas bataljona
bāzi. 

Informāciju sagatavoja – Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja Inese Circene

seminārs «latvijas aizsardzības un drošības aktuālie jautājumi»

Valoda ir katras tautas lepnums. Bez valodas nevar pastāvēt
tauta un tās kultūra. 22. martā Viļakas pamatskolā norisinājās
skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 
1. kārta, uz kuru ieradās 18 dalībnieki.
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IzGlītīBa

esf projekta «atbalsts izglī -
tojamo individuālo kompetenču
attīstībai» (projekts Nr. 8.3.2.2/
16/I/001) ietvaros februāra mē -
nesī  Viļakas novada vispārizglī -
tojošo skolu 5.-12. klašu 289 sko -
lēni apmeklēja Rēzeknes tehno -
loģiju akadēmiju. Notika 8 brau -
cieni – mācību vizītes, kuru mēr-
ķis bija iepazīt  Rēzeknes ta In -
ženiertehniskās fakultātes lietiš -
ķās ekoloģijas un resursu zināt-
nisko laboratoriju, mehatroni -
kas  laboratoriju un Ķīmijas la -
boratoriju, izzināt ar vides aiz-
sardzību, ekotehnoloģiju, dabas
resursiem, agroekoloģiju, meha -
troniku, robotiku saistītos jau-
tājumus.

11.februārī mācību vizītē uz
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju
pirmie devās novada skolu 11.
klašu skolēni. Pirmajā nodarbībā
skolēni klausījās Dr. paed. Gunāru
Strodu un notika diskusija par kar-
jeras aktuālajiem aspektiem. Tad
sekoja ļoti interesanta ekskursija
pa akadēmiju un tās laboratori-
jām. Mūsu novada skolēni bija
pirmie, kas apskatīja jaunuzbūvē-
to lāzerlaboratoriju. Ar dizaina
apguves iespējām akadēmijā sko-
lēnus iepazīstināja Izglītības, va -
lodu un dizaina fakultātes pasnie-
dzējas A. Strode, D. Apele, S. Me -
žinska. Skolēniem bija iespēja
pabūt vairākās darbnīcās. Dienas
noslēgumā skolēni izspēlēja RTA
studentu veidoto spēli par akadē-
miju, kuras laikā skolēni pārbau-
dīja savas jauniegūtās zināšanas
par akadēmiju. Skolēnu koman-
das saņēma diplomus par pieda-
līšanos spēlē.

13. februārī novada 12. klašu
skolēni piedalījās Rēzeknes Teh -
noloģiju akadēmijas organizētajā
Ēnu dienā. Skolēni iepazinās ar
akadēmiju un ēnoja RTA darbi-
niekus, iepazīstot dažādas profe-
sijas – inženieris, projektu vadī-
tājs, IT speciālists, grāmatvedis,
jurists, bibliotekārs. Skolēni iepa-
zina dažādu profesiju pārstāvju
darba specifiku un ikdienas gaitas,
aizdomājās par nākotnes profesi-
ju, uzzināja par studiju iespējām
konkrētā specialitātē.

7., 8., 10.klašu skolēni iepa-
zina mehatroniku. Dienas laikā
skolēni darbojās četrās laborato-
rijās. Pirmajā – programmēšanas
laboratorijā – skolēni programmē -
ja  skrūves parametrus, lai izgata -
votu izstrādājumu. Otrajā – pārbau -
dīja tērauda cietību pirms un pēc
rūdīšanas, uzzināja par lāzera daudz-
veidīgajām ietekmēm uz materiā-
lu un tā izmantošanas iespējām,
piemēram, medicīnā. Trešajā labo -
ratorijā izzināja par pneimatikas
un hidraulikas likumu izmantoša-
nu sadzīvē, izmantojot datorteh-
niku un elektroniku. Nodarbību
vadīja RTA darbinieks, Viļakas
Valsts ģimnāzijas absolvents Rit -
vars Rēvalds. Ceturtajā laborato-
rijā – apguva prasmi lodēt, izvei-
dojot nelielu mikroshēmu. Dienas
noslēgumā skolēni izteica vērtē-
jumu, ka iespēja strādāt laborato-
rijās bija ļoti vērtīga, jo viņi iegu-
va jaunas prasmes. 

18. februārī Rēzeknes Tehno -
loģiju akadēmiju apmeklēja 5.kla -
šu skolēni. Skolēni darbojās divās
grupās. Viena grupa apmeklēja
krāsaino Sajūtu telpu, kur izbau-
dīja gaismas un mūzikas skaņu
efektus, masāžu. Skolēniem ļoti
patika bumbu baseins. Otrai gru-
pai tika piedāvātas rotaļnodarbī-
bas, kuru laikā risināja dažādus
atjautības uzdevumus un iepazina
daudzveidīgas profesijas. Tad gru-
pas mainījās, lai iegūtu jaunas
prasmes.

22.februārī 6.klašu skolēni

apmeklēja ķīmijas laboratoriju,
kur pārbaudīja savas zināšanas
par fizikālām un ķīmiskām pār-
vērtībām. Te viņi varēja arī redzēt
dažādus eksperimentus par fizi-
kālām un ķīmiskām pārvērtībām.
Dienas otrajā pusē bija praktisks
darbs – mājas būvēšana. Katra gru -
pa saņēma noteiktu skaitu speciāli
sagatavotu kociņu. Ar karstās lī -
mes palīdzību skolēni uzmeista-
roja māju. Māju ar krāsu zīmuļiem
vēl varēja arī izkrāsot. Rezultātā kat -
ra grupa izgatavoja savādāku māju.

25.februārī izglītojošā mācību
vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju devās 9. klašu audzēk-
ņi. Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītājas Mg.philol., Mg.soc.sc.
Lolitas Kivlenieces-Kuzņecovas
vadībā skolēni iepazinās ar Inže -

nieru fakultāti un tās piedāvāta-
jām iespējām, sasniegumiem un
aizraujošajām tehnoloģijām. Tad
sekoja ēdiena gatavošanas meis-
tarklase inovāciju centrā Sales -
Labs. Ieklausoties RTA studiju
programmas «Pārtikas produktu
pārstrāde» direktores Mg.soc.sc.
Ineses Silickas stāstījumā, skolēni
izprata, ka mūsdienās iespējams
apvienot hobiju ar darbu un kar-
jeras izaugsmi, piemēram, ēdienu
gatavošanas jomā. Šajā dienā sko-
lēni iepazina pārtikas tehnologa
profesiju, kura nepieciešama da žā -
dās iestādēs un uzņēmumos. Die -
nas otrajā daļā speciālistu vadībā
skolēni gatavoja gardas picas,
vēja kūkas un saldējuma kokteiļus
un apguva pareizās metodes, kā
lieliski pagatavot šos ēdienus.

Rēzeknes TA piedāvātā pro-
gramma bija ļoti daudzveidīga un
vērtīga. Šajās astoņās mācību vi zī -
tēs skolēni darbojās dažādās labo -
 ratorijās un  ieguva jaunas daudz -
veidīgas zināšanas, prasmes, iema-
ņas.

Liels paldies Rēzeknes Tehno -
loģiju akadēmijas kolektīvam un
īpaši Sabiedrisko attiecību noda-
ļas vadītājai Lolitai Kivleniecei-
Kuzņecovai par iespēju 8 dienu
garumā ciemoties Rēzeknes Teh -
noloģiju akadēmijā. 

Liels paldies brīnišķīgajam
šoferītim Valdim Brokānam par
skolēnu aizvešanu uz Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju.

Atsauksmes par mācību 
vizītēm apkopoja projekta 

koordinatore Maruta Brokāne

8. marta rītā devāmies braucienā uz dau -
gavpils universitāti, kur mūsu skolēni aizstāvēja
savus pēnieciskos darbus. Šogad varam lepoties,
jo kopumā aizstāvēšanai klātienē tika izvirzīti 
7 mūsu ģimnāzistu pētnieciskie darbi.

Dienai iesākoties Daugavpils Universitātes gal-
venajā ēkā, mūs sveica un veiksmes vēlēja univer-
sitātes prorektors un akadēmiķis Dr. biol., prof.
Arvīds Barševskis  un Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija
Plavinska. Kopumā darbi tika prezentēti 24 zinātņu
nozaru apakšgrupās un konferencē piedalījās dalīb-
nieki no 45 Latgales reģiona skolām, un bijām lepni,
ka varējām būt viena no šīm skolām.

Arī šogad priecājāmies par teicamiem sasniegu-
miem zinātniski pētniecisko darbu konferencē:

I pakāpe socioloģijā – Kristiānam Šaicānam,
darba vadītāja – skolotāja Lilita Šaicāne,

II pakāpe vēsturē un arheoloģijā – Laurai Bra -
tuškinai –  darba vadītāja – skolotāja Lilita Šaicāne,

III pakāpe vēsturē un arheoloģijā – Anetei
Dukovskai – darba vadītāja – skolotāja Aija Leitena,

III pakāpe vides zinātnēs – Megijai Bordānei –
darba vadītāja – skolotāja Gaļina Stepanova,

III pakāpe valodniecībā – Anastasijai Sedihai –
darba vadītāja – skolotāja Līga Leitena,

Pateicība fizikālajās zinātnēs – Robertam Rē -

valdam – darba vadītāja – skolotāja Elvīra Leme šo -
noka.

Noslēgumā skolēni atzina, ka tā bija jauna pie-
redze uzstāties svešas auditorijas priekšā, prezentēt
savu darbu universitātē, atbildēt uz komisijas nopiet-
najiem jautājumiem, kā arī tā bija iespēja redzēt un
dzirdēt citu skolu skolēnu pētījumus, un smelties
idejas, iespējams, vēl citiem pētījumiem nākotnē. 

Informāciju sagatavoja:
Santa Bondare,

direktores vietniece metodiskajā jomā 
Viļakas Valsts ģimnāzija 

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolēnu panākumi
reģionālajā zPd konferencē daugavpils universitātē

mācību vizītes uz Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Inženiertehnisko fakultāti

Projekta «skolas soma» ietvaros 19. martā Rekavas vidusskolas
24 sākumskolas audzēkņi un divas skolotājas devās uz Rēzekni,
lai latgales vēstniecībā Gors noskatītos interaktīvu izrādi bērniem
« Noslēpumu sala».

Muzikālās, izzinošās un jautrās izrādes laikā  varoņi iesaistīja
mazos skatītājus aizraujošā piedzīvojumu pasaulē kā datorspēlē, kurā
atrisina dažādus uzdevumus. Tā bija viena no iespējām uzzināt intere-
santus faktus  matemātikā, dabaszinībās, vēsturē un literatūrā. Izrādes
beigās bērni secināja, ka viena no galvenajām bagātībām cilvēka dzīvē
nav ne sudrabs, ne zelts, bet gan zināšanas.

Mājup visi devāmies pacilātā noskaņojumā par interesanto un aiz-
raujošo izrādi.

Maruta Bukša

Izrāde «Noslēpumu sala»
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IzGlītīBa

Projekta PumPuRs mērķis
ir mazināt to bērnu un jauniešu
skaitu, kas pārtrauc mācības un
nepabeidz skolu. Projekts veicina
ilgtspējīgas sadarbības sistēmas
veidošanu starp pašvaldību, skolu,
pedagogiem un vecākiem, lai lai-
kus identificētu bērnus un jaunie-
šus ar risku pārtraukt mācības un
sniegtu viņiem personalizētu at -
balstu.

Konferencē piedalījās arī  Vi -
ļa kas novada projektā iesaistīto
izglītības iestāžu – Viļakas pamat-
skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas,
Viduču pamatskolas, Žīguru pa -
matskolas – pedagogi un novada
projekta koordinatore.

Konferences dalībniekiem bija
iespēja iepazīt Rēzeknes novada
pedagogu pieredzi projektā, izzi-
nāt gan audzināšanas un izglīto-
šanas iespējas un modeļus PMP
risku mazināšanai skolās, iepazīt
skolotāju un vecāku sadarbības
inovatīvos paņēmienus, kā atslēgu
pozitīvai sadarbībai.

Iepazinām gan preventīvā dar -
ba iespējas, gan sadarbības un
sociālā atbalsts sniegšanas iespē-
jas skolēniem un vecākiem.

Skolotāji tika iepazīstināti ar
jaunatnes iniciatīvu projektu iegu-
vumiem un priekšrocībām; disku-
tējām par konsultatīvā atbalsts
sniegšanas prasmēm un nepiecie-
šamību. 

Norisinājās sarunas un tika
izteiktas pārdomas un secinājumi
par skolotāja lomu sabiedrībā un
bērnu dzīvē. 

Radošajās darbnīcās skolotāji
tika motivēti un iedvesmoti sagla-
bāt iekšējo mieru un psiholoģisko
stabilitāti krīzes situācijās.

Paldies projekta organizato-
riem par lielisko iespēju gūt atbal-
stu, jaunus iespaidus, idejas un
iedvesmu darbam ar izglītojama-
jiem.

Paldies šoferītim Z. Strap cā -
nam par vizināšanu!

Projekta PuMPuRS 
koordinatore Viduču pamatskolā

L. Babāne

Viļakas novada pedagogi piedalās
konferencē Rēzeknē

Viduču pamatskolas 7. kla-
ses skolēniem februāris bija pie-
dzīvojumiem bagāts. Jau 14. feb -
ruārī aktīvi piedalījāmies radoša-
jās aktivitātēs skolas padomes rī -
kotājā Valentīndienas pasākumā. 

20. februārī kopā ar citiem
novada skolu 7. klašu skolēniem
devāmies uz Rēzeknes Tehnolo -
ģiju akadēmijas Inženiertehnisko
fakultāti, lai tur piedalītos dažādās
aktivitātēs, kuras notika Eiropas
sociālā fonda projekta «Atbalsts
izglītojamo  individuālo kompe-
tenču attīstībai» ietvaros. 

Vispirms apmeklējām Mate -
riāla testēšanas laboratoriju, kur
skolēni paši pārbaudīja dotā mate-
riāla cietību pirms rūdīšanas un
pēc rūdīšanas, veidoja grafikus.
Tad devāmies uz  Elektronikas,
robotikas laboratoriju, kur skolēni
atkal varēja darboties praktiski –
lodēt maketpaletei klāt alvu, tad
lodēja shēmu, kur gala rezultātā
iedegās lampiņa. 

Trešā bija CAD laboratorija,
kur vispirms speciālā  datorprogram -

mā bija jāpieraksta  visi skrūves iz -
mēri, tad darbojoties pie virpas un
frēzes šī skrūve  tika izgatavota. 

Pēdējā bija Mehatronikas labo -
ratorija, kur pareizi savienojot
speciālos savienojumus  vajadzēja
iedarbināt pneimatisko un hidrau-
lisko stendu.  

Bija ļoti interesanti vērot, kā
skolēni iesaistījās piedāvātajās
aktivitātēs, sadarbojoties sasnie-

dza rezultātu, kā ieguva jaunas
iemaņas un zināšanas.  Pašiem
skolēniem šīs aktivitātes ļoti pati-
ka: 

Bija iespēja apskatīt starptau-
tisku arheoloģijas izstādi «Tik
tuvu, bet tomēr tik tālu» Kultūras
un radošo industriju centrā Viļa-
kā. Apskatījām arheoloģiskos
priekšmetus, uzmanīgi klausījā-
mies muzeja vadītājas Ritas

Gruševas  stāstījumā, atklājām
dažādas interesantus faktus par
mūsu novada un pilsētas vēsturi.
Piemēram, ka 19. gs beigās Ma -
rienhauzenā un tās apkārtnē poļu
zinātnieks Z. Glogers, veicot ar -
heoloģiskos iz rakumus, ir atradis
vairākas senlietas tieši Viļakas
novada senkapos.  

Skolēni ar interesi vēroja foto
izstādi, kur redzamas Viļakas ie -

las, mājas,  un mēģināja salīdzi-
nāt, uzminēt, kas tagad atrodas
foto redzētā vietā. Visvairāk pa -
tika meklēt senos priekšmetus
smilšu kastē, kur skolēni iejutās
arheologa lomā.  

Paldies visiem, kuri bija ie -
sais tīti mūsu piedzīvojumu reali-
zēšanā. 

Viduču pamatskolas 7. klases
audzinātāja Inita Raginska

kaut arī skolēnu brīvdienu
pirmajā dienā ārā ir ziemīgs
laiks, tas nemazina apņēmību
apskatīt un uzzināt ko jaunu un
interesantu par z.s. «kotiņi».    

Mūs sagaida vienmēr smaidī-
gais un optimistiskais Rolands
Keišs, kura izsmeļošais un aiz-
rautīgais stāstījums par saimnie-
cību ieinteresē visus klausītājus. 

Zēnu acis iemirdzas, redzot
jaudīgos traktorus un kombainus,
saņemto atļauju – iekāpt kombai-
nos – izmanto visi. Izskan pat vēlme
šeit nosvinēt dzimšanas dienu.

Tik interesants šķiet viss ap -
kārt notiekošais, ka nemanām, kā
esam izstaigājuši visu saimniecību, redzējuši gan tehnikas remontdar-
bus, gan miltu ražošanu, gan milzīgās noliktavas.

Nobeigumā tiekam cienāti ar pērļu grūbu saldēdienu, kurš garšo
tiešam lieliski.

Sakām lielu paldies visiem «Kotiņu» darbiniekiem par  viesmīlīgo
uzņemšanu. Liels paldies arī  Elizabetei – Betijai, Laurai, Agatai, Emī -
lam, Zintim, kuri ieguva dāvanu karti Rēzeknē  «Zinātnieku naktī»
konkursā «Dod iespēju Kotiņu pērļu grūbām sevi pierādīt».

Viduču pamatskolas mājturības skolotāja L. Makšāne
Foto L. Babāne

Viduču pamatskolas 7. klases aktivitātes

Šī gada 5. martā Rēzeknē austrumlatvijas rado-
šo industriju centrā «zeimuļs» norisinājās Izglī -
tības kvalitātes dienesta un eiropas sociālā fonda
projekta PumPuRs (Nr. 8.3.4.0/ 16/I/001) ietvaros
rīkotā konference «atbalsts  priekšlaicīgas  mācību
pārtraukšanas  samazināšanai».

Viļakas Valsts ģimnāzijai iegūta 
3.vieta latviešu valodas 

11.–12. klašu valsts 45. olimpiādē
Priecājamies par mūsu ģimnāzistes panākumiem latviešu valo-

das 11.–12.klašu valsts 45.olimpiādē – 12. klases skolniece megija
Bordāne ieguvusi  III pakāpi. Esam gandarīti, ka gan skolnieces,
gan latviešu valodas un literatūras skolotājas Inetas Lindenbergas
ieguldītais darbs ir novērtēts valsts līmenī.

Viļakas Valsts ģimnāzijas vadības komanda

Viduču pamatskolnieki ciemojas
z.s. «kotiņi»
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kultūRa 

2. martā Viļakas kN Jdk «Bitīt’ matos»
piedalījās ludzas pilsētas dejotāju orga-
nizētajā deju pasākumā «Nekur nav tik
labi kā mājās». koncertā piedalījās 14 deju
kolektīvi ar apmēram 250 dejotājiem.

Ludzas pilsētu koncertā pārstāvēja visu
paaudžu dejotāji, kā teica kolektīvu vadītāja
Sarmīte Stapule – gan īsi, gan gari; gan mazi,

gan lieli; gan tievi, gan resni, kuri koncerta
laikā starp kolektīviem meklēja radu rakstus
un atklāja, ka Ludzas kolektīvos dejo ne ti kai
viņu brāļi, māsas, vecāki un vecvecāki, bet
arī krusttēvi un krustmātes, tādējādi saprotot
to, ka deja ir saistviela starp pagātni un
nākotni, tā ir slimība, kura pārmantojas no
paaudžu paaudzēm. Pasākumā sadancojās

Ludzas un Balvu deju apriņķu deju kolektīvi
un viesu kolektīva no Krievijas dejotāji.

Viļakas KN JDK «Bitīt’ matos» kon-
certā, kurā tika izdejotas 29 dejas, piedalī-
jās ar Jāņa Ērgļa deju «Man deviņi bāleliņi»
un Artas Melnalksnes deju «Raganele raga-
na». Kolektīvā šajā sezonā dejo 23 dejotāji
vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ikdienā

paspēj strādāt algotu darbu, auklēt bērnus,
studēt un mācīties. Kolektīvs ir draudzīgs,
vienots, neskatoties uz vecuma atšķirību,
atsaucīgs, jo visus vieno DEJA – cilvēka
prieka, dvēseles stāvokļa izpausme ar ķer-
meņa valodas palīdzību.

Viļakas KN JDK «Bitīt' matos» 
vadītāja Diāna Astreiko

Viļakas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs «Bitīt’ matos» piedalās sadaNCī  ludzā

mīlI, deJo, dzīVo…
kad aiz loga sniegpārsliņas griezās deju virpulī un

aicināja doties līdzi, nespēja vienaldzīgas būt līnijde-
jotājas no mežvidiem, Gulbenes, Viļakas, Briežuciema,
Žīguriem, Rekavas un eksotisko deju grupa no upītes.

8. marta pirmssvētku noskaņās Rekovas kultūras centrā
pulcējās dejotgribētāji uz līnijdeju draugu saietu, lai, sveicinot
pavasari, izdejotu iemīļotās dejas. Visi dejotāji savu atbalsi
ir atraduši dejā, kurā var dzīvot un mīlēt … Katra kolektīva
priekšnesums atklāja to patieso raksturu un būtību.

Temperamentīgums un uguntiņa visu vakaru vizēja
Gulbenes «Raganiņu» dejotāju acīs, bet sievišķīgums un
grācija – tas viss piemīt Viļakas «Ziemeļmeitām».
Elegance un mīlestība dejā pavadīja Mežvidu «Chilly cha
cha» meitenes, toties disko ritmos klātesošos priecēja
Briežuciema «Optimistes». Kaut kas īpašs – vijīgas kus-
tības un austrumniecisks šarms piemīt eksotisko deju gru-
pas «SAMIA» dāmām, bet dzīvespriecīgums un mīlestība
pret deju izpaudās Žīguru «Punktiņi» dāmu priekšnesumā. 

Pasākuma organizatorēm –Rekavas līnijdejotājām-
dejošana ir neatsverama dzīves filozofija…

Pasākuma otrajā daļā sekoja tradicionālais kolektīvu
TOP deju maratons un tika izdejotas dejas visdažādākajos
ritmos. Jebkuram bija iespēja izmēģināt savu talantu!

Pasākumu vadīja vienmēr smaidīgais un atraktīvais
Rolands, kurš dāmas priecēja ar dziesmām.

«Dejošana ir sava veida atkarība, ja pierodi, grūti
atmest. Tiesa, dejošana ir laba atkarība!» tā nobeigumā
Rolands novēlēja, «neslimot ne ar vienu citu vīrusu, kā
tikai ar dejošanu!»

Paldies dejotājām un kolektīvu vadītājām par skaista-
jiem svētkiem:

Gulbene «Raganiņas» (vadītāja Solvita Skopāne)
mežvidi «Chilly cha cha» (vadītāja Anita Turlaja)
Žīguri «Punktiņi» (vadītāja Laima Timmermane)
«ziemeļmeitas» (vadītāja Aija Leitena)
Briežuciems  «optimistes» (vadītāja Sandra Circene)
eksotiskās dejas «samija» (vadītāja Ilze Leišavniece)

Rekovas kultūras centra līnijdeju grupas kolektīvs saka
sirsnīgu paldies Kultūras centra «Rekova» vadītājai
Kristīnai Lapsai par atsaucību un palīdzību pasākuma
rīkošanā un garšīgo torti «Mīli, dejo, dzīvo!»,  kā arī
vakara vadītājam Rolandam Keišam par  atraktīvo vadī-
šanu un muzikālo priekšnesumu.

E. Siliņa, Rekova KC līnijdeju grupas vadītāja
Foto: Kristīna Lapsa

marta sākumā Žīguru kul-
tūras nama  dāmu deju kopa
«alianse» un Viļakas kultūras
nama eiropas dāmu deju kolek-
tīvs «Intriga» devās ciemos pie
kaimiņiem Baltinovas «Gas pa -
žām», lai piedalītos koncertā
«lobs ar lobu sazatyka». 

Visus klātesošos ar sadanci
Baltinovā sveica pasākuma vadī-
tājs  Slišāns un Loginu saime,
ieskandinot pasākumu ar dziesmu
«Lobs ar lobu sazatika». 

Pasākuma programma sastā-
vēja no trīs daļām, kuru vienu no
otras atdalīja dziesmas. Pirmajā
daļā varējām skatīt dejas Bal ti no -
vas «Gaspažu»», Rībeņu «Senjo -
ritas» un Aglonas «Orhidejas»
dejotāju sniegumā. Pirmā daļa
noslēdzās ar Loginu saimes izpil-
dīto «Orajs ora ceļa molā». Otrajā
blokā atkal dejoja baltinavietes,
Rugāju «Junora», Tilžas «Mētras»
un Kārsavas «Senleja». 

Šo bloku noslēdza Baltinavas

sieviešu vokālais ansamblis ar
dziesmām – Es uzkāpu kalniņā
un Sniegpulkstenītes. Viļakas no -
vada dejotājas savas 2 dejas izde-
joja trešajā blokā kopā ar baltina-
vietēm un Kubulu «Rūtām». Viļa-
 kas Eiropas deju kolektīva «Intri -
ga» izpildījumā varējām noskatī-
ties «Skatieties jauni ļaudis» un
«Ola lā». Toties Žīguru kultūras
nama dāmu deju kopa «Alianse»
izdejoja igauņu tautas deju «Tan -
suroom» un kopā ar Kubulu «Rū -
tām» «Pilna mana sirsniņa». Kon -
certa noslēgumā izskanēja Loginu
saimes dziedātā dziesma  «Troka
buoba». 

Pasākuma izskaņā  Baltinavas
novada domes priekšsēdētāja un
Baltinavas  deju kolektīva «Gas -
paža» vadītāja pateicās kolektī-
viem par piedalīšanos koncertā
un to sniegto enerģijas lādiņu, ko
varēja saņemt ikviens pasākuma
apmeklētājs un dalībnieks. 

Teksts – Valentīna Kaļāne
Foto –  Ija Krilova

dāmu deju kolektīvi satiekas Baltinavā
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kultūRa

smeJIes Vesels Viļakā! Izklaidējoša koncertprogramma  «Par mums,
sievietēm, runājot…»  ar starpnovadu dramatisko kolektīvu piedalīšanos

9. marta novakarē Viļakas kul-
tūras namā skatītājus un koncerta
dalībniekus sagaidīja Paulīne (D.
Astreiko) un Līzbete (I. Linden-
berga), lai parunātu par sievietēm
kā dzīves dievietēm. Jau labu lai -
ku atpakaļ abas māsas pārcēlušās
uz dzīvi Viļakas novadā, tāpēc
iepazinušas šīs puses ļaudis, pār-
zina ikdienas norises un vienmēr
grib būt uzmanības centrā.

Savās atklāsmēs pasākuma
vadītājas runāja par piedzīvotajām
mīlas dēkām, par saņemto vīriešu
uzmanību, aprunāja citas kundzes
un lielīja sevi. Paulīne kā vienmēr
cenšas sekot modes tendencēm un

aicina Līzbeti būt par mūsdienīgu
dāmu. Humora piesātinātus Paulī -
nes un Līzbetes dialogus papildi-
nāja dramatisko kolektīvu rādītie
skeči. Viļakas aktieri (vad. I. Lin -
denberga) atklāja kaimiņu attie-
cības un ieskatījās vīra un sievas
guļamistabā, kur tika pārspriestas
dzimstības problēmas valstī. Laz -
dukalna kolektīvs «Zibšņi» (vad.
A. Rakstiņa) mācīja, kā napalikt
par buobu, bet par skaistuma eta-
lonu sprieda Medņevas dramatis-
kā kolektīva «Savējie» (vad. V.
Kaļāne) dalībnieki. Situāciju, kad
negaidīti satiec savu bijušo, parā-
dīja Bērzpils dramatiskais kolek-

tīvs (vad. A. Kriviša), Vīksnas paš -
darbnieki (vad. J. Logina) izspē-
lēja attiecību peripētijas pludmalē
«Zīlēšana pēc grāmatas», savu-
kārt Briežciema kolektīvs «Sipi -
ņi» (vad. V. Kaša) atklāja intriģē-
jošus paņēmienus, kā tikt pie turī-
gas dāmas un atrisināt savas dzī-
ves materiālās grūtības.

Muzikālu sveicienu visām sie-
vie tēm dāvāja mūžīgi jaunā un
skaistā Merilina Monro Normun -
da Orlova izpildījumā un Larisa
Kļaviņa un Svetlana Krasnokutska.
Sievietes kaķenes dabu atklāja
Viļakas līnijdejotājas (vad. A. Lei -
tena), bet kolektīva «Bitīt matos»
(vad. D. Astreiko) dejotāji – San -
dis, Kristiāns un Raivo – pārstei-
dza ar džentelmenisku dejas soli.

Pasākuma noslēgumā izskanē -
ja dziesma «Visskaistākās meite -
nes», godinot visas sievietes un
pasāku ma dalībniekus, ko izpildī ja
puišu trio – Normunds Orlovs,
Ivars Kuprišs un Raimonds Šai cāns.

Paldies dalībniekiem par dā -
vā to prieku un esam pateicīgi
saviem uzticīgajiem skatītājiem
par kopā būšanu!

Pasākuma vadītāja 
I. Lindenberga

Šogad aprit desmit gadi
kopš 2009. gada februārī dibi-
nāta literātu biedrība «Viļakas
Pegazs». Jubilejas svinības tika
pietuvinātas dzimtās valodas
dienai, kuru atzīmē 21. februā-
rī, ar mērķi pievērst sabiedrības
uzmanību dzimtās valodas vēr-
tībai un skaistumam. Viļakas
novada bibliotēkā 22. februārī
pulcējās «Pegaza» biedri un
dze jas draugi. 

Antoņina Ločmele (literārais
vārds Santa Mežābele) pastāstīja
par biedrības dibināšanas ideju,
radošo darbību, publikācijām.

Viļakas autoru darbi lasāmi Rē -
zeknes dzejas almanahos, kopkrā-
jumos «Latgales sirdspuksti»,
«Dvēseles aka», «Balvu rajonam –
60», literatūras almanahā   «Olūts»,
«Tāvu zemes kalendars». Autor -
darbi  ir Ilzei – «Muns laiks»,
Aussalītim (Pēterim) «Viršu zie-
donī», Ilgai «Tik cēla un noslē-
pumaina». Dzejoļi tiek lasīti, tie-
koties ar klausītājiem Viļakā,
Balvos, Rēzeknē, Vecumos, Bērz -
pilī u.c. Normunda dzejoļi pārtop
dziesmās, ko autors izpilda ģitāras
pavadījumā.

Viļakas literāti sadraudzēju-

šies ar Rēzeknes literātu kopu
«Latgales ūdensroze». Ir bijušas
radošas  tikšanās gan Viļakā, gan
Rēzeknē.

Pasākuma laikā ekrānā varēja
vērot mirkļus no «Viļakas Pega -
za» dalībnieku darbības 10 gadu
garumā. Tikšanās reizē neklusēja
neviens – autori lasīja savus pir-
mos vai jaunākos dzejoļus,  cie-
miņi izteica gandarījumu par
sadarbību un draudzību ar cilvē-
kiem, kuri ļauj ielūkoties savos
dvēseles atspulgos, tā iepriecinot
un bagātinot citus.

Gribas akcentēt literātu iegul-
dījumu kultūrvēstures vērtību
kopšanā, popularizēšanā un sagla-
bāšanā, jo daudzi dzejoļi vēstī par
Viļakas un Latgales vēstures noti-
kumiem. Ar publikācijām un lasī-
jumiem Viļakas vārds tiek nests
arī ārpus novada robežām.

Tā kā mitoloģijā Pegazs ir
dzejnieku iedvesmotājs, cerēsim
uz radošām veiksmēm un izaug-
smi, novēlot «Viļakas Pegazam»
vēl daudzus gadus «rikšot» pa
krāsainiem dzejas lielceļiem.

«Viļakas Pegaza» dalībnieki:
teksts – Rutta Jeromāne,

foto – Vilis Bukšs

10 gadi ar Pegaza iedvesmu

marts ir īpašs mēnesis, kad saule dāvā pavasarīgu noskaņojumu un modina sirdī dzīvesprieku. 8. martā jau izsenis pasaulē svin sieviešu dienu neatkarīgi no viņu
sociālā un bioloģiskā statusa. tradicionāli tieši martā Viļakas kultūras namā notiek dramatisko kolektīvu pasākums «smejies vesels!», kad ikviens var gardi izsmieties,
kas veicina veselību un dzīvi padara varošu.

Bērnu diena Rekovā
kultūras centra «Rekova» rīkotajā Bērnu dienā uz Rekovu

atbrauca lielās piepūšamās atrakcijas. Rīkojot šo pasākumu darba
dienā – arī skolēni varēja izbaudīt šo prieku rāpties, šļūkt un
pārvarēt šķēršļu joslas. Bija padomāts arī par mazajiem bērniem,
vecumā līdz 5 gadi, kurus priecēja atrakcija «Gotiņa», kurā  biji
divi slidkalniņi, rāpšanās kalniņš un arī drošības sētiņa visapkārt,
kas mazajiem bērniņiem ir tik svarīga. īpašu atsaucība bija no
pagasta pirmsskolas  bērniem – kuri veselu stundu enerģētiski
izmēģināja visas atrakcijas. 

Visus beigās gaidīja arī saldās pārsteigumu turziņas, par piedalī-
šanos un spēku atgūšanas ietvaros – jo cukurs uzlādē. 

Liels palies Rekava vidusskolas direktorei Ainai Golubevai par
iespēju izmantot sporta namu, jo Kultūras centra zālē izrādījās divtik
par šauru, pagasta tehniskajiem darbiniekiem un Aldim Koniševam
un Edgaram Kaļvam par operatīvu, saskaņotu darbību uzstādot, sar-
gājot un demontējot piepūšamās atrakcijas. 

Foto, teksts K. Lapsa Kultūras centra «Rekova» vadītāja 
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No janvāra līdz februārim Viļakas novada dome piedāvāja jebkuram inte-
resentam aizpildīt aptaujas anketu par pasākumiem un aktivitātēm novadā.

anketu varēja aizpildīt gan elektroniski, gan ar Viļakas novada informatīvā izde-
vuma starpniecību. aptaujā piedalījās 192 respondents. 

No apkopotajiem rezultātiem varam secināt, ka aptaujā piedalījās 78% sieviešu un
22% vīriešu vecumā no 12 līdz 76 gadiem. Visaktīvākie respondenti bija no Viļakas pil-
sētas, bet no Kupravas pagasta nepiedalījās neviens respondents. 

38% no aptaujātajiem respondentiem pasākumus apmeklē vienreiz mēnesī, un 28%
informāciju par pasākumiem iegūst no sociālajiem tīkliem. Aptaujātie visbiežāk apmeklē
brīvdabas pasākumus, balles un Valsts svētku pasākumu. 

Kā papildus esošajiem kultūras pasākumu piedāvājumiem iedzīvotāji vēlētos biežāk
apmeklēt viesmākslinieku koncertus, teātra izrādes, tematiskos pasākumus, dzīvās mūzi-
kas muzikantu saietus.

aNketas aPkoPoJums

Kultūras pasākumu aptaujas apkopojums
kultūRas Pasākumu aNketas aPkoPoJums
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kultūRas Pasākumu aNketas aPkoPoJums

Informāciju apkopoja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes praktikante Marija Bratuškina

Atmiņu birzis neiznīkst tā, kā nolēmis cirvis,
Nocirst un aizvest vezumā, stipri sienot ar virvi.

Atmiņu koki atmostas un sāk dzīvot ar saknēm.
Gaismā un saulē izraujas pāri gruvešu plaknēm.

Atmiņu upes neizsīkst gadu līkumu krācēs. 
Atrast pazemes dziļumos ceļu urdziņa mācēs.
Atmiņas vējos neizgaist. Zeme raugās tai brīdī,
Lai šie vārdi tiek vēsturē patiesi ierakstīti.

/B.Vilks./

Dzelzceļš, sliedes, lokomotīve, vagoni. Katrā no mums
šie vārdi izsauks atšķirīgas sajūtas. Vairumam- kaut kur
doties, ieraudzīt, piedzīvot, bet- pašu izvēlēts ceļš. 

Pirms 70 gadiem 25. martā daudzi tūkstoši Latvijas
cilvēku sakāpa vagonos piespiedu kārtā, pakļaujoties bru-
tālai varai. Tā bija okupācijas varas milzīga patvaļa, kad,
nenorādot vainu, ļaudīm konfiscēja mantu un bez iztikas
līdzekļiem lika doties nezināmajā. 25.martā Valsts karogus
atkal rotā sēru lentes. Mēs visi - izsūtīšanu piedzīvojušie,
izsūtīto radinieki, draugi, kaimiņi, Latvijas patrioti - pie-
minam baigos 1949. gada notikumus, tajos cietušos cil-
vēkus un viņu sūros likteņus.

Izsūtīšana bija valstiski organizēts genocīds pret
Latvijas tautu. Tai nav un nevar būt nekāda attaisnojuma
vai noilguma. Nav iespējams kompensēt šķiršanās sāpes,
bezspēcības apziņu pārspēka priekšā, neaizsargātības,
neizpratnes, baiļu un neziņas sajūtas. Nav iespējams kom-
pensēt tūkstošiem vardarbīgi pārrautas dzīves. Tā sāpe
mūsu tautas dvēselē mūžam nesadzīs!  

25.martā Viļakas novada ļaudis pulcējās Vecumu sta-
cijā, lai kopā pieminētu un atcerētos to gadu baisos noti-
kumus. Visus klātesošos uzrunāja Viļakas novada domes
priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Šaicāne. Kopā ar  Viļakas
luterāņu draudzes prāvestu Mārtiņu Vaickovski aizlūdzām

par tiem, kas neatgriezās. Vijoļspēles pavadījumā nolikām
ziedus un sveces.

Kaut pagājuši 70 gadi, šis datums-25.marts, Latvijas
tautas vēsturiskajā atmiņā ir neizdzēšami ierakstīta kā
sāpju diena. Dabā bija iestājies pavasaris, klētīs sēšanas
brīdi gaidīja labības graudi, ļaudis dzīvoja cerībā strādāt,
saimniekot savā dzimtajā zemē, bet okupācijas vara pie-
spieda atstāt mājas un doties izsūtījumā. Skatiens pēdējo-
reiz apmīļoja sazēlušo rudzu lauku, ziedēšanas laiku gai-
došās ābeles. Pēc saimniekiem kūtīs sauca mājlopi.

Šodienas paaudzei, iespējams, ir grūti izprast, cik bez-
galīgas bija izsūtīto ilgas pēc dzimtenes, mājām, tuviem
cilvēkiem, cik lielas bija garīgās un fiziskās ciešanas.
Deportācijas - noziegums pret Latvijas tautu - izjauca
ģimenes un dzimtas, atņēma sapņus un nākotni, daudziem
tūkstošiem - veselību un dzīvību. Atceres gadi mijas un
aizsauc aizsaulē deportāciju lieciniekus. 

Latviešu tauta ir piedzīvojusi karus, dažādu režīmu
okupācijas un citas vēsturiskas netaisnības. Ir bijis pamats
padoties un vilties, tomēr tā nav noticis. Atkal esam atgu-
vuši mūsu Valsts neatkarību un izcīnījuši tiesības pašiem
valdīt savā zemē. Viļakas kultūras namā 25.martā viesojās
Latvijas nacionālā arhīva eksperts Dr.hist. Ainārs Bambals.
Ar ļoti lielu interesi ieklausījāmies tā laika vēsturiskajos
faktos, kā notika deportācijas, kādas un cik ģimenes tika
izsūtītas no Viļakas novada, kādi dokumenti tika sagatavoti
par katru izsūtīto, kādas izskatījās personu lietas.

Paldies Viļakas mūzikas un mākslas skolas Aldim
Prancānam, vijoļspēles skolotājai Svetlanai Krasnokutskai
un novada devīto klašu skolēniem un vēstures skolotājiem.

Teksts - Viļakas kultūras nama pasākumu 
organizators Silvija Kupriša

Foto - sabiedrisko attiecību speciālists 
Mareks Šubenieks

70 gadi kopš 1949. gada 25. marta deportācijām
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

Sporta dejotāji
piedalās sporta deju
sacensībās «Ludzas
kauss 2019»

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las piecpadsmit izglītojamie piedalījās sporta deju
sacensībās «Ludzas kauss – 2019». Dejotāji dejoja
atbilstoši savās vecuma grupās. Dejotājiem līdzi
juta viņu vecāki un trenere Silva Dambe.

Informāciju sagatavoja D. Krakope
direktores vietniece izglītības jomā

PIRmIe staRtI atNes auGļus
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas

divpadsmit izglītojamie 1. martā pirmo reizi piedalījās
uzaicinātajās limbažu un salacgrīvas novadu sporta
skolas atklātajās vieglatlētikas sacensībās telpās.

Sacensībās startēja U-12 (2008./2009.) un U-10
(2010.g.dz. un jaunāki) vecuma grupas.

U-10 vecuma grupas dalībnieki piedalījās šādās dis-
ciplīnās: 

60 m, 150 m, 400 m skrējienā, tāllēkšanā no zonas un
pildbumbas grūšanā (zēni, meitenes 1 kg)

U-12 vecuma grupas izglītojamie dalībnieki piedalījās
šādās disciplīnās: 

60 m, 200 m, 600 m skrējienā, tāllēkšanā no dē-
līša, augstlēkšanā 0,90 m, lodes grūšanā (zēni, meitenes 
2 kg).

1.–3. vietu ieguvēji katrā disciplīnā tika apbalvoti ar
medaļām, un 4.–6. vietu ieguvēji ar diplomiem.

Vislabākos rezultātus uzrādīja:
Tāllēkšana no zonas (kopā startēja 36 dalībnieki):
3. vieta – Radislavs Briška 
7. vieta – Alekss Paršenkovs 
Pildbumbas grūšana 1 kg (kopā startēja 17 dalībnieki):
6. vieta Radislavs Briška
150 m skrējienā (kopā startēja 46 dalībnieki):
7. vieta – Roberts Griestiņš 

60 m skrējienā (kopā piedalījās 57 dalībnieki):
8.–9. vieta – Radislavs Briška 
13. vieta – Roberts Griestiņš
Lodes grūšana 2 kg (kopā piedalījās 14 dalībnieki):
5. vieta – Viktorija Martinova
60 m skrējienā (kopā piedalījās 38 dalībnieki):
7. vieta – Viktorija Martinova 
200 m skrējienā (kopā piedalījās 30 dalībnieki):
11. vieta – Viktorija Martinova.
Mēs priecājamies par  izglītojamo sasniegumiem. 
Lai veicas nākamajos startos Ludzas novada Sporta

skolas atklātajās vieglatlētikas sacensībās aprīļa sākumā!
Informāciju sagatavoja D. Krakope, 

direktores vietniece izglītības jomā

distanču slēpotāji piedalās  slēpojumā alūksnē
Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglī-

tojamie 2. martā piedalījās slēpojumā «Alūksnes ziema
2019». Slēpojumā varēja piedalīties ikviens interesents
atbilstoši savai vecuma grupai. 

2007. g.dz. un jaunāki vecuma grupā startēja Loreta
Kamzola un izcīnīja 2. vietu. Šinī pašā vecuma grupā pie-
dalījās Deivids Kuļšs un arī ieguva 4. vietu. Arī pārējie
dalībnieki startēja savu spēju robežās. 

1.–3. vietu ieguvēji tika apbalvoti ar speciāli gatavotām
balvām. Pēc finiša katrs dalībnieks saņēma īpašu medaļu,
kā arī varēja baudīt organizatoru sarūpēto spēka putru un tēju.
Lai veicas Latvijas čempionāta 3.posmā Priekuļos 10. martā!

Informāciju sagatavoja D. Krakope, 
direktores vietniece izglītības jomā

Šī diena dāvāja visiem brīnišķīgu pavasarīgu,
saulainu un siltu laiku, kad gribās  parušināties  pagal-
mā vai dārzā. ar to var būt var izskaidrot faktu, ka uz
sacensībām ierādās dalībnieku vairāk nekā uz zemle-
dus makšķerēšanu 28 februarī. Pavisam tika pārstāvēti
5 novada pagasti un Viļakas pilsēta. Galvenais sacen-
sību tiesnesis ēvalds Vancāns izveda instruktāžu par
drošības noteikumiem, piereģistrēja visus dalībniekus
un sadalīja pa maiņām. 

Katram dalībniekam tika norādīta sava vieta un iespēja
pielāgoties ierocim ar pieciem  mēģinājuma šāvieniem
mērķī. Pēc tam tika dota komanda veikt 10 ieskaites šāvie-
nus. Pavisam startēja  12 vīrieši un 11 dāmas. 

sacensību tehniskie rezultāti vīriem šādi: 
Ēvalds Vancāns – Vecumu pagasts, sašāva 91 punktu,
Jānis Naglis –  Susāju pagasts, sašāva 90 punktu, 
Jānis Spridzāns – Šķilbēnu pagasts, sašāva 89 punktus, 
Pēteris Vancāns – Šķilbēnu pagasts, sašāva 88 punktus, 
Aivars Žagars – Medņevas pagasts, sašāva 86 punktus,
Viktors Zorins – Kupravas pagasts, sašāva 79 punktus,
Staņislavs Vancāns – Šķilbēnu pagasts, sašāva arī 79

punktus,

Staņislavs Duļbinskis – Medņevas pagasts, sašāva 75
punktus, 

Juris Abramovs – Viļakas pilsēta, sašāva 74 punktus,
Georgijs Logins – Vecumu pagasts, sašāva 73 punktus, 
Valdis Prancāns – Medņevas pagasts, sašāva 71 punktu,
Pēteris Podmošins – Viļakas pilsēta, sašāva 66 punktus.
Godām turējās arī dāmas. Viņu rezultāti ir šādi: 
Emerita Prancāne – Kupravas pagasts – 83 punkti,
Leonīda Logina – Medņevas pagasts – arī 83 punkti,

bet pēc pāršaušanas palika otrā, 
Aija Dupuže – Medņevas pagasts – 79 punkti,
Ludmila Zorina – Kupravas pagasts – 78 punkti, 

Marija Voika –Susāju pagasts – 71 punkts,
Valentīna Romanovska – Susāju pagasts – 71 punkts, 
Velta Logina – Vecumu pagasts – 62 punkti, 
Genovefa Logina – Medņevas pagasts – 62 punkti,
Leontīna Spridzāne –Šķilbēnu pagasts –54 punkti, 
Natālija Kaņepe – Šķilbēnu pagasts – 48 punkti, 
Skaidrīte Svātiņa – Vecumu pagasts – 43 punkti.
Tādi rezultāti uzrādīti individuāli. Pirmās 3 vietas gan

vīriem, gan dāmām saņēma diplomus un medaļas. 
Vērtējot komandu sniegumus, tika ņemti vērā labākais

vīrieša  un sievietes uzrādītais rezultāts. Saskaitot iegūtus
punktus,  sanāca sekojoša aina: pirmā vieta Medņevas
pagasta komandai  ar 169 punktiem, otrā vieta Kupravas
pagasta komandai ar 162 punktiem, trešā vieta Susāju
pagasta komandai ar 161 punktu, ceturtā vieta Vecumu
pagasta komandai ar 153 punktiem, piektā vieta Šķilbēnu
pagasta komandai ar 143 punktiem, sestā vieta Viļakas
pilsētas komandai  ar 74 punktiem, jo komandā nebija
iekļauta neviena sieviete. Žīguru pagasts jau otro reizi
nevarēja sagatavot komandu un palika bez punktiem.

Rezumējot šaušanas sacensību rezultātus, pagastu ko -
mandas savā grozā ieguva punktus: Medņevas pagasts –
6 punkti, Kupravas pagasts – 5 punkti, Susāju pagasts – 4
punkti, Vecumu pagasts – 3 punkti, Šķilbēnu pagasts – 2
punkti, Viļakas pilsēta – 1 punkts, Žīguru pagasts – 0 
punktu.

Cienījamie novada seniori, sekojiet sporta aktivitātēm
novadā, jo vēl paredzētas sacensības novusa spēlē, velo
braukšanā ar divriteni, iespējamas arī citas aktivitātes,
gaidām Jūsu priekšlikumus.

ar cieņu, pensionāru biedrības valde

Viļakas novada čempionāts senioriem šaušanā 23. martā
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SPOR TA AK TI VI TÂ TES NO VA DÂ

labdien, cienījamie Viļakas novada
seniori! Š. g. 28. februārī uz Viļakas
ezera tika aicināti novada pensionāri uz
zemledus makšķerēšanas sacensībām.
Pasākuma organizēšanai savu piekriša-
nu deva bijušais Rekavas vidusskolas
direktors Pēteris Vancāns, kurš ir aktīvs
novada sporta dzīves atbalstītājs un
dalībnieks. Viņš izstrādāja nolikumu un
uzņēmās  galvenā tiesneša lomu. 

Visu pagastu pārvaldnieki tika infor-
mēti par pasākuma norises laiku, vietu un
kārtību, kā arī lūgti palīdzēt saviem senio-
riem ar komandu veidošanu. Tā kā šis spor-
ta veids visu sporta aktivitāšu novada
senioriem šogad programmā iekļauts pirmo
reizi – jāsaka, ka atsaucība nebija liela.
Pavisam līdz pl.9.30 pieteicās tikai 11
dalībnieki. Daudzi ziemas zemledus mak-

šķernieki, uzrunāti un aicināti piedalīties
pasākumā, tikai viņiem zināmu iemeslu
dēļ, atteicās no līdzdalības. Vēršam Jūsu
uzmanību uz to , vēl paredzētas sacensības
šaušanā, novusa spēlē, braukšanā ar parasto
divriteni un ja pagasti vai pilsēta nebūs
pārstāvēti ar dalībniekiem – tad pagasta
vai pilsētas komandas kopvērtējumā paliks
bez punktiem. 

Bet tagad par zemledus makšķerēšanu.
No Viļakas pilsētas pieteicās 2 komandas:
1.komanda – Jānis Naglis, nomakšķerēja
2,027 kg. zivju, Vladimirs Jevdokimovs ar
lomu – 2,324 kg kopā komanda noķēra
4,351 kg, otrā vieta. Komandai Nr.2. Valdis
Strapcāns – loms 1,390 kg. Ivars Mogiļnijs
– loms 1,300 kg. Kopā 2,690 kg, trešā vieta.
3. komanda pārstāvēja Med ņevas pagastu:
Valdis Prancāns – loms 1,940 kg Anastasija

Ercika – loms 0,440 kg., kopā 2,380 kg.
Vēl individuāli Medņevas pagastu pār-

stāvēja Aivars Žagars, viņa loms  –1,834
kg. 4.komanda pārstāvēja Šķilbēnu pagas-
tu: Jānis Spridzāns ar lomu 2,832 kg.
Staņislavs Vancāns ar lomu 3,670 kg. Kopā
6,502 kg. Un pirmā vieta. 5. Komanda pār-
stāvēja Šķilbēnu pagastu: Pēteris Vancāns
ar lomu 0,181 kg. Un Sergejs Ivļevs ar
lomu 1,600 kg. Kopā 1,781 kg. 

Individuāli rezultāti šādi: pirmā vieta
Staņislavam Vancānam ar lomu 3,670 kg.
Otrā vieta Jānim Spridzānam ar lomu 
2,832 kg. Trešā vieta Vladimiram Jevdo -
kimovam ar lomu 2,324 kg. Vienīgā dāma
Anastasija Ercika ieņēma pirmo vietu ar
lomu 0,440 kg. 

Visi uzvarētāji saņēma diplomus, meda-
ļas un gardumus – vitamīnus, neizpalika

arī labs garastāvoklis. Komandas – uzva-
rētājas saņēma diplomus un kausus. Pa -
gastu komandas par zemledus makšķerē-
šanu savā kontā ieguva sekojošos punktus:
Šķilbēnu pagasts – 19 punktus, Viļakas pil-
sēta – 15 punktus, Medņevas pagasts – 12
punktus, Kupravas pagasts, Žīguru pagasts,
Vecumu pagasts, Susāju pagasts pa nullei
punktu. Līdz ar to ir iespēja gūt ieskaites
punktus citās disciplīnās. Lūgums sekot
sporta pasākumu kalendāram un aktīvi
atbalstīt veselīgu dzīves veidu.

Paldies pasākuma dalībniekiem un at -
balstītājiem. Fotomirkļus iemūžināja do -
mes Sabiedrisko attiecību speciālists Mareks
Šubenieks.

Ar cieņu, 
pensionāru biedrības valde

Viļakas novada senioru zemledus makšķerēšanas čempionāts

makšķerēšana
uz Peipusa

ezera
Šī gada 2.martā, Šķilbēnu

pagasta čempionāta sacensību
dalībnieki zemledus makšķerē-
šanā devās uz Peipusa ezeru. 

Ļoti agrā rīta stundā 39 mak-
šķernieki uzsāka tālo braucienu
uz Igauniju.

Makšķerniekus laika apstākļi
sacensību norises vietā nelutināja:
bija gan sals, gan sniegs, gan liels
vējš. Taču kā vēlāk izrādījās, laika
apstākļi nebija šķērslis, lai daudzi
sasniegtu savus personīgos rekor-
dus uz Peipusa ezera.

Šogad ļoti pārliecinoši uzva-
rēja Vitolds Prancāns noķerot

64,930 kg zivju. Cīņa par otro un
trešo vietu izvērtās ļoti sīva, jo
otrās vietas ieguvējs Jānis Loč-
melis (31,700 kg) savu konkuren-
tu Ivaru Strupku (31,280 kg)
apsteidza par nieka 420 gramiem.

Godalgoto vietu ieguvēji sa-
ņēma diplomus, medaļas un kau-
sus.

Paldies visiem sacensību
dalībniekiem par atsaucību. Īpašs
paldies šoferim Francim, kuram

Piepusa reiss bija trešais garais
maršruts pēc kārtas. Paldies par
fotogrāfijām Danielam Supem.

Līdz ar to šī gada sacensību
sezona zemledus makšķerēšanā ir
noslēgusies, bet vēl baudīsim zve-

jas priekus individuāli. Veiksmī-
gus lomus! Rezultātus skatīt Viļa-
kas novada mājas lapā www.vila-
ka.lv sadaļā Sports.

Sacensību organizators
Pēteris Vancāns

Viļakas Bērnu jaunatnes sporta skolas izglī-
tojamie  februāra mēnesī piedalījās ložu šaušanas
sacensībās Haapsalu, Igaunijā. sacensībās pie-
dalījās izglītojamie no lietuvas, minskas,
Igaunijas, aizputes, krāslavas, dobeles, tukuma
un daugavpils. Priecājamies par mūsu izglītoja-
mo sasniegumiem.

Ar mazkalibra šauteni – 30 šāvieni guļus 3. vietu
ieguva Arvis Pužulis.

Ar mazkalibra šauteni no trīs stāvokļiem jau-
niešiem 2. vietu ieguva Didzis Aleksāns.

Šaušanā ar pneimatisko šauteni – 40 šāvieni, 

1. vietu ieguva Didzis Aleksāns (jāatzīmē, ka Didzim
pietrūka 2 punktu līdz sporta meistaram).

Lielajā kopvērtējumā ar šautenēm (pneimatiskā
+ mazkalibra summā) jauniešu grupā pārliecinoši
uzvarēja Didzis Aleksāns un ieguva ceļojošo kausu.

Šajās sacensībās piedalījās un uzrādīja rezultātus
tuvu saviem personīgajiem sasniegumiem Gunita
Šakina, Diāna Dupuže un Samanta Jugane.

Lai veicas turpmāk!
Informāciju sagatavoja D. Krakope,

direktores vietniece izglītības jomā

lepojamies ar šāvēju sasniegumiem Igaunijā
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aktIVItātes soCIālaJās aPRūPes Iestādēs / kultūRa

aizvadot pēdējo ziemas mēnesi, Viļakas
novada sociālās aprūpes iestāžu vīrieši sā -
ka gatavoties elegantākajiem, saulainā-
kajiem, ziedošākajiem dāmu svētkiem –
8. martam. turpinot tradīciju, sociālās
aprūpes iestāžu vīrieši gatavoja kopējo
apsveikuma kartiņu. katru gadu šo rado-
šo darbu vīrieši dara ar prieku un entu-
ziasmu.

8. marts bija pārsteigumu pilns. Šogad
pavasara svētki sakrita ar saules un pankū-
ku svētkiem – Masļeņicu – katoļu Meteņu

«māsīcu», kad cilvēki sveic Sauli un atva-
dās no ziemas. Saules simbols – pankūkas,
tāpēc ar lielu pankūku grozu un skanīgām
dziesmām Viļakas sociālās aprūpes centra
sievietes sveica krievu dziesmu ansamblis
«Sudaruška». Koncerta laikā Viļakas SAC
sievietes sveica arī politiskās partijas
«Saskaņas Centrs» pārstāvis Oļegs Kesks,
partijas vārda pasniedzot iemītniecēm un
darbiniecēm tulpes.    

Un tas nebija pēdējais pārsteigums svēt-
ku dienā! Ar paštaisītiem papīra ziediem

aprūpes centra iemītnieces sveica Skaidrīte
Veina kopā ar motivācijas programmas dalīb-
niekiem, kuri divas nedēļas gatavoja puķes,
lai sagādātu prieku svētkos. Ar rūpēm un
smaidiem sievietes turēja dāvinātus ziedus! 

Savukārt Šķilbēnu sociālās aprūpes
mājā, vīrieši sarūpēja ne tikai apsveikumu,
bet arī ziedus visām sievietēm, ko svinīgi
pasniedza koncerta laikā 8.martā. Kā
ierasts, koncertu sniedza Vilis Cibulis ar
saviem jaunajiem ģitāristiem. Dziesmu
repertuārs bija ļoti pārdomāts, dažas dzies-

mas iemītnieki dziedāja un dungoja līdzi.
Visiem bija ļoti labs noskaņojums.

8.martā bija vēl viens skaists pasākums
– iemītniecei Ārijai Jeromānei – Dzimšanas
diena. Kā apsveikumu iemītniecei ģitāristi
veltīja dziesmu.   

Jautras dziesmas, pavasarīgi novēlēju-
mi, vīriešu uzmanība, ziedi un saldumi
iepriecināja iestāžu sievietes uz lika justies
īpašām!         
Teksts un foto: sociālā darbiniece K. Pumpa

un sociālā rehabilitētāja L. Dvinska

Pavasara svētki Viļakas novada sociālās aprūpes iestādēs

Borisovas tautas nama se nio -
ru jauktais ansamblis «atvasa-
ra» un Viļakas kultūras nama
krievu vokālais ansamblis «suda -
ruška» piedalās senioru ansam-
bļu sadziedāšanās pasākumā
«Viss par putniem» Jaungulbe-
nes tautas namā.

Ziema iet prom un strauji tu -
vojas pavasaris. Pamazām paliek
silti, kūst sniegs, parādās pirmās
pavasara puķes un no siltajām ze-
mēm atlido gājputni. Tāpēc Jaun-
gulbenes tautas nama vadītajai
Sarmītei Supei radās doma marta
viducī organizēt senioru atpūtas
pasākumu – koncertu «Putnu mara-
tons», uz kuru tika aicināti arī divi
Viļakas novada kolektīvi: Bori -
sovas tautas nama senioru jauktais
ansamblis «Atvasara» (vadītāja
Anželika Abdušelišvili) un Viļa -

kas kultūras nama krievu vokālais
ansamblis «Sudaruška» (vadītāja
Svetlana Krasnokutska). 

Sadziedāšanās pasākumā pie-
dalījās arī vairāki Gulbenes nova-
da senioru kolektīvi: Jaungulbe-
nes sieviešu senioru ansamblis
«Kamenes», Gulbenes kultūras
centra senioru ansamblis «Latga -
līte», Līgo kultūras nama senioru
ansamblis «Lai skan», Līgo kul-
tūras nama deju kolektīvs «Līgo»,
Stradu pagasta senioru ansamblis
«Baltābeles», Daukstu kultūras
nama senioru ansamblis «Senio -
ra», Lejasciema kultūras nama
senioru ansamblis «Satekas» un
Tirzas kultūras nama senioru
ansamblis «Atmiņu lietus».

Tautas namā mūs sirsnīgi sagai-
dīja, bija ļoti jauka un draudzīga
atmosfēra. Ar skaisto «Pavasara

dziesmiņu» koncertu atklāja pasā-
kuma vadītāja Inta Zellīte. Mūs pār-
steidza interesantais zāles noformē-
jums – atbilstoši priekšnesumiem.
Katrs kolektīvs izpildīja divas
dziesmas un bija patīkami klausī-
ties skaistas un zināmas dziesmas,
piemēram, «Vālodzī te», «Skaisti

dziedi, lakstīgala», «Trīcēj' kalni,
skanēj' meži» un citas. Klausītāji
bija atsaucīgi un piebalsoja līdzi.
Pēc sadziedāšanās koncerta turpi-
nājās dejas ar mūziķi Zinti
Krakopu no Tilžas. 

Mīļš paldies pasākuma orga-
nizatoriem par brīnišķīgo pavasa-

ra vakaru, par dziesmām un dejām,
interesantiem un jautriem konkur-
siem, jauku un patīkamu laka
pavadīšanu un sadraudzību!

Teksts un foto: Borisovas TN
senioru jauktā vokālā ansambļa

«Atvasara» vadītāja 
A. Abdušelišvili

Pasākums 
«Viss par putniem»

marta nogalē jaunatnes lie -
tu speciāliste madara Jeromāne
un Viļakas novada sociālās ap -
rūpes iestāžu vadītāja līna Ba -
rovska devās uz eiropas sirdi-
Briseli, kur pārstāvēja Viļakas
novadu izstādes «latgale -zeme,
kur sākās es» atklāšanā. 

Latvija ir viena no valstīm,
kura robežojas ar Krievijas Fede-
rāciju, tāpēc mūsu robeža ir arī
Eiropas Savienības robeža un ir
būtiski apzināties savu novadu kā
vienu no Eiropas Savienības sāku-
ma punktiem. Piedalīšanās izstā-
des atklāšanā ir veids kā populari -
zēt Viļakas novadu, parādīt, ka
mums ir interesanti apskates objek-
ti, tradīcijas un vērtības, kuras ir
arī Eiropas līmeņa vērtības, jo
esam Eiropas Savienības dalīb-
valsts. Uz izstādes atklāšanu neie-
radās visi Latgales novadi, tāpēc
bija patīkami izcelties ar to, ka
bijām šajā pasākumā un prezen-
tējām sevi Viļakas tautu tērpos. 

Brauciena laikā tika dota
iespēja iepazīties ar Eiropas
Parlamenta darbības principiem,
telpām un plašo sēžu zāli, kā arī
tikties ar deputātu Miroslavu
Mitrofanovu, kurš pārstāv reģionu
intereses ES Parlamentā, kas ir
nozīmīgi arī Viļakas novadam.

Tāpat apskatījām Briseles skais-
tākās vietas, muzejus apskates
objektus un nogaršojām garšīgās
beļģu vafeles.

Informāciju sagatavoja 
jaunatnes lietu speciāliste

Madara Jeromāne
Foto no personīgā arhīva

Viļakas novada pārstāvji viesojas
eiropas Parlamentā
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Baz NīCas dRau dŽu zI ņas

Man jau ir daudz, man neva-
jag vairāk… Dievs māci mani
atteikties, neņemt, neiekarot! Man
ir daudz, man pietiek. Māci mani
novērtēt, pamanīt, pateikties,
negribēt vairāk. Māci man dot !
Māci man dot, ja man lūdz. Māci
man dot, ja man nelūdz. Dot prie-
ku, dot cerību, dot mīlestību, dot
laiku. Māci paiet malā un dot
otram vietu. Māci mani apklust
un dot otram vārdu.  Māci uzklau-
sīt, dot iespēju otram runāt – tā,
ka es dzirdu, tā, ka man nav vie-
nalga, tā, ka man sāp nevis par
to, ka man trūkst, bet par to, ka
trūkst otram. Jo man ir daudz,
man pietiek. Māci mani lūgt par
otru, māci līdzciest otram. Māci
raudāt līdzi un arī līdzi smieties,
iedrošināt un uzmundrināt. 

Cilvēkam jābūt pateicīgam
Dievam par katru nodzīvoto die -
nu, par to, ko viņš piedzīvojis, par
katru satiktu cilvēku. Jāpateicas
Dievam par lielām un stiprām
ģimenēm, spēcīgām dzimtām.

Liels spēks dzīvē ir ticībai un
tautasdziesmām. «Liku bēdu zem
akmeņa, pāri gāju dziedādama»–
tikai tā latvietis ir izdzīvojis. Tā
ir pamatformula, kods, kas tau-
tasdziesmā ielikts. Tautasdzies -
mas ir mūsu izdzīvošanas formu-
la, meditācija ar sevi.

Laiks skrien, izdzīvota ziema,

klāt pavasaris, dabā viss mostas,
arī cilvēki kļūst enerģiskāki.

Dzīvojam gavēņa laikā. Pado -
māsim, ko mums nozīmē šis laiks.
Gavēnis – žēlastību laiks. Laiks,
kad Kungs Dievs ļauj  mācīties,
atsakoties no savām iegribām,
tapt brīviem no savas milzīgās
nomācošās lepnības, kas liedz
domām un lūgšanām bezrūpīgi
celties Debesīs.  Lai Dievs māca,
kā daloties ar otru, daloties ar to,
kuram nav, kam trūkst, es varu
atbrīvoties no verdzības savai
nekad nepiesātināmajai vajadzībai
iegūt vairāk… Lai mēs cits citu
mīlētu, lai mēs cits citu stiprinātu. 

Daudzas iespējas noliek cil-
vēku smagas izvēles priekšā, kad
tiecoties pēc materiāliem labu-
miem, atstājam novārtā garīgas
vērtības.  Gavēņa laiks mūs ved,
norādot uz Kristus uzvaru pār visu
ļaunumu, kas apspiež cilvēku.
Vēršoties pie Dievišķā Mācītāja,
atgriežoties pie Viņa, piedzīvojot
Viņa žēlsirdību. Izlīgšanas Sakra -
mentā, mēs atklāsim Jēzu skatie-
nu, kas ielūkojas dziļi mūsos un
dod jaunu dzīvi ikvienam cilvē-
kam.

Uzticēsim savu gavēņa ceļu
Marijai – «Dzīvajam cerības avo-
tam», lai viņa mūs ved pie sava
Dēla. Marijai uzticēsim īpaši tos
cilvēkus, kuri šodien cieš no

nabadzības un sauc pēc palīdzī-
bas, atbalsta un sapratnes.

Lieldienas ir lielākie Baznīcas
svētki. Lielā piektdiena – laiks,
kad vairāk izprotam Kristus cie-
šanu dziļumu, kā arī novērtējam
ciešanu nozīmi mūsu katra dzīvē.
Lielā nedēļa tiek saukta par Kluso
nedēļu. Šajā stresa pilnajā laik-
metā mums tik ļoti pietrūkst iek-
šēja klusuma, kas ļauj Dievam
mūs uzrunāt dziļi sirdī. Lielā
ceturtdienas, piektdienas un sest-
dienas klusums un atturība dara
ticības piedzīvojumu vairāk iek-
šēju, lai ļautu Augšāmcelšanās
priekam piepildīt mūsu sirdi līdz
pašiem tās dziļumiem. Atvērties,
pieņemt un, dzīvojot ļaut sevi pār-
veidot Dieva žēlsirdībai – tas ir
katra kristieša uzdevums. Dieva
žēlastība ir lielāka par mūsu pār-
kāpumiem. Lai grēcinieks kaut
nedaudz atver savas sirds durvis
dievišķās žēlsirdības stariem, pā -
rējo Dievs izdarīs pats. Jēzus
Sirds ir atvērta, vēlas dāvāt mums
tās Svētā Gara straumes, kas vel-
dzē, piepilda un pārveido mūsu
dvēseles. Bet, kur nav mīlestības,
tur ir vientulība, vienaldzība un
naids. Kur nav Dieva, tur ir nebū-
tība, tukšums un ļaunums. Kur
nav Dieva, tur ir sāpes, ciešanas
un asaras, jo nav atbilžu uz vis-
smagākajiem kāpēc... Tādēļ ieska -

Gavēņa laika pārdomas

dieva mīlestības piepildīti svētki Viļakas katoļu draudzē 

5. martā Viļakas Romas ka -
toļu draudze, viesi un ciemiņi
pulcējās kopā, jo svinēja 6. al -
fas kursu izlaidumu un aizga-
vēni, ieklausījās liecībās un prie -
cājās par skaisto daiņa skuteļa
un koncertmeistares Gunas ki -
ses koncertu. 

Pasākuma sākumā Viļakas

Romas katoļu draudzes prāvests
Guntars Skutels atklāja, ka šīs
ALFAS norise sākumā parādījās
kā divas lielas nulles, likās, ka
ALFA šoreiz nenotiks, jo bijušajā
klostera zālē atradās starptautiska
izstāde un draudze nevarēja izdo-
māt citas piemērotas telpas
ALFAS norisei. Bet Dievam bija

risinājums, jo priesteris Guntars
tika uzaicināts par lektoru uz
ALFA kursiem Gulbenē, kuri
notika Gulbenes novada domē.
Pateicoties šim notikumam, pries-
teris Guntars saprata, ka arī Viļakā
ALFA varētu notikt Viļakas nova-
da domē. «Liels paldies Viļakas
novada domei par šo iespēju, par

mājīgajām telpām, par pacietību
un sapratni. Liels paldies bērnības
draugam Dainim Skutelim, kurš
atrada laiku, lai atbrauktu uz
Viļaku, un Guna Kisei, kura pie-
krita iesaistīties negaidītā koppro-
jektā,» pateicās prāvests Guntars
Skutels.

Sirsnīgajās 11 tikšanās no
decembra sākuma līdz februāra
beigām ALFAS kursa dalībnie-
kiem bija iespējams noklausīties
10 interesantas lekcijas, kuras
vadīja priesteri Māris Laureckis,
Guntars Skutels, Arnis Mazi -
ļevskis, Andrejs Mediņš, mācītājs
Ilgvars Matīss, Inese Lietaviete,
Žanna Maksimova, Janīna Lapsa,
Regīna Sergejeva un Astra Ba -
lode. Šajās tikšanās bija gaidīts
ikviens, lai piedzīvotu satikšanos
ar Dievu, veidotu attiecības ar cil-
vēkiem, iepazītos, sadraudzētos
un turpinātu kopīgi darboties
Dievam par godu. «ALFA apmā-
cības mums šogad bija ļoti sirsnī-
gas. Liels paldies cilvēkiem, kuri
lūdzās mājās, lai mums ALFA
kurss noritētu veiksmīgi. Šogad
mums lūdzēju bija vairāk nekā

citus gadus, tas patiešām deva
spēku, Svētā Gara pieskārienu
visiem, kuri darbojās, lai izveido-
tu skaistus un mīlestības piepil-
dītus vakarus,» teica Viļakas
Romas katoļu draudzes vecākā
Inita Raginska.

Inese Petrova atklāja kursos
iegūto:  ««Ņemot mēs sasildām
tikai plaukstas, bet dodod mēs
sasildām arī sirdis,» saka filozofs
Laodza. Šo trīs mēnešu laikā
esam sasildījuši gan sirdis, gan
dvēseles, esam guvuši pieredzi,
mīlestību, prieku, piedzīvojuši
prieka asaras. Tas bija tā vērts».

Koncerta mākslinieki, aicināja
pateikties Dievam par dotajiem
talantiem. «Aicinu veltīt Dievam
koncertu, notikumu, pasākumu,
tad tas noteikti izdosies. Jo vairāk
ej pie Dieva, jo vairāk redzi, cik
tāls ceļš ejams,» liecināja Guna
Kise.

Paldies visiem, kuri 5. marta
pasākumu padarīja par Dieva
mīlestības svētkiem uz Zemes!

Teksts: Vineta Zeltkalne,
foto: pr. Guntars Skutels un

Vineta Zeltkalne

tīsimies sevī un padomāsim, kas
mums ir patiešām svarīgs un vaja-
dzīgs.

Uzlūkosim Dievu un ļau-
sim, lai Viņš palīdz mūsu labajos
nodomos, lai piedot mūsu grēkus
un svētī mūs, dāvājot mums spē -
ku. Sekosim Jēzus piemēram un

nevairīsimies no gandarīšanas un
ciešanām, lai piedzīvotu Aug -
šāmcelšanās prieku. Augšām -
celtais Kristus cilvēka sirdī ie -
dedz mūžīgu uguni, kas sadedzi-
na mūsu dzīves un grēku ērkšķus
un liek kvēlot cilvēka sirdij.   

Biruta Bukovska
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No 2019. gada 10. aprīļa sāksies pieteikšanās
platību maksājumiem. 

Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šī gada
22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Pēdējā diena,
kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavē-
juma sankciju, šogad ir 17.jūnijs.

Dīzeļdegvielas ar samazinātu akcīzes nodokli
iesnieguma iesniegšana norit vienlaikus ar pieteik-
šanos platību maksājumiem – no 10. aprīļa līdz  
3. jūnijam.

Šī gada aprīlī un maijā dienests organizē arī klā-
tienes konsultācijas daudzās vietās Latvijā, lai palī-
dzētu klientiem aizpildīt platību maksājumu pietei-
kumus elektroniski. Klientiem iespēja iesniegt  pie-
teikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan
apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.

Konsultāciju grafiku var skatīt dienests mājaslapā
www.lad.gov.lv.

Par konsultāciju norises laiku var uzzināt, arī
zvanot uz dienesta klientu apkalpošanas tālruni
67095000.

Dienests atgādina, ka no 2019.gadā lauksaim-
nieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros
ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI).
Jaunas saistības lauksaimnieki varēs uzņemties tikai
pasākumā «Agrovide un klimats» aktivitātēs «Bio-
loģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos» un
«Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra
ieguvei».

Informācijas avots: 
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-un-kalen-

dars/aktualitates/pieteiksanas-platibu-maksaju-
miem-saksies-no-10-aprila-919

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā
No 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 7. mai-

jam lauku atbalsta dienests (lad) izsludina pie-
teikšanos atbalsta saņemšanai pasākuma «Iegul -
dījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvot-
spējas uzlabošanā» trīs apakšpasākumos par kopējo
publisko finansējumu vairāk kā 7 miljoni eiro.

• Apakšpasākumā «meža ieaudzēšana» varēs
pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivi-
tātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai
un kopšanai. Kopējais pieejamais finansējums ir
1,989 miljoni eiro.

• Apakšpasākumā «meža ugunsgrēkos un
dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjauno-
šana» atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platī-
bās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam
ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vēj-
gāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi),
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā
mežs ir atjaunojams. Kopējais pieejamais finansē-
jums ir 1,067 miljoni eiro.

• Apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosis-
tēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabo-

šanai» atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, nepro-
duktīvu mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas
nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu
vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Kopējais pie-
ejamais finansējums ir 4,051 miljoni eiro.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pre-
tendentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un
citiem jautājumiem var lasīt dienesta mājaslapā
sadaļā «Atbalsta pasākumi».

kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu
termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

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

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP)
ietvaros.

Aicinām uz tikšanos
Ziemeļlatgales tūrisma objektu

saimniekus
3. aprīlī plkst. 11.00 tūrisma objektu saimniekus un tūrisma

uzņēmējus no Balvu, kārsavas, Rugāju, Baltinavas un Viļakas
novadiem aicinām uz ikgadējo pirms sezonas tikšanos – šogad
Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Rekovas dzirnavās.

Tikšanās laikā tūrisma speciālisti informēs par plānotajām
aktivitātēm tūrismā šajā gadā, lielākajiem pasākumiem novados
2019. gadā, kā arī sniegs nelielu atskatu uz 2018. gadā paveikto.

Balvu rajona partnerības pārstāve Ieva Leišavniece informēs
par leadeR projektu iespējām uzņēmējiem un par starpteri-
toriālajiem un starptautiskajiem projektiem tūrisma nozarē, kuru
īstenošanā ir iesaistījusies Balvu rajona partnerība.

Regīna Indriķe no Dabas aizsardzības pārvaldes tikšanās laikā
pastāstīs par esošo un turpmāko sadarbību dabas tūrisma vei-
cināšanai ziemeļlatgalē, kā arī par savvaļas sugu aizsardzību,
CITIES un Dabas aizsardzības pārvaldes aktualitātēm. 

Noslēgumā tūrisma objektu saimnieki tiek aicināti dalīties savā
pieredzē par iepriekšējo tūrisma sezonu, kā arī informēt par jau-
numiem savos objektos un uzņēmumos. Kā arī būs iespēja visiem
kopā iepazīties ar atjaunoto Rekovas dzirnavu atdzimšanas
stāstu un uzzināt, kādas iespējas šeit tiek piedāvātas vietējiem
uzņēmējiem un ceļotājiem.

Norises vieta: Rekovas dzirnavas, Rekava, Šķilbēnu pagasts,
Viļakas novads.

dalības maksa: EUR 3 (kafijas pauzei).
Pieteikšanās pie sava novada tūrisma speciālista

līdz 29. martam!
Viļakas tūrisma speciāliste I. matisāne – tālr. 28686600

Kultūras pasākumi
marta un aprīļa mēnesim

v 29. martā plkst. 20.00 Nemateriālās  kultūras manto-
juma centrā «Upīte» filma  «1906» (Vēsturiska piedzīvojumu
filma par romantiskiem un pārgalvīgiem cilvēkiem revolūcijas
un terora laikmetā). Ieeja – EUR 1,50. 

v 2. aprīlī plkst. 19.00 Nemateriālās  kultūras mantojuma
centrā «Upīte» Multfilma  «Lote un pazudušie pūķi». Ieeja –
EUR 2.

v 2. aprīlī plkst. 16.00 un 5. aprīlī plkst. 19.00 Ne ma -
teriālās  kultūras mantojuma centrā «Upīte» Satiec savu meis-
taru – celu jostu aušana ar meistari Ligitu Spridzāni.

v 6. aprīlī plkst. 19.00 Žīguru kultūras namā pirmizrāde –
Monika Zīle «Pylns džentelmeņa komplekts». Notikumi – 
2 cē lienos. Piedalās amatierteātris «Virši».

v 18. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Kultūras
centrā «Rekova» Trušu sēta ar ikgadējo «Zaķu skrējienu»
(atkarīgs no laika apstākļiem).

v 21. aprīlī plkst. 11.00 Nemateriālās  kultūras mantoju-
ma centrā «Upīte» Lieldienas pie ozola.

v 21. aprīlī plkst. 13.00 Kupravas pagasta pārvaldes zālē
– Lieldienu pasākums.

v 21. aprīlī plkst. 14.30 Viļakas kultūras namā Anna Dan -
ča «Divi čorti pūra molā»  Salnavas Teātra izrāde.

v 21. aprīlī plkst. 17.00 Borisovas tautas namā Lieldienu
pasākums «Nu atnāca Liela diena, nu saulīte agri lec».
Piedalās Borisovas tautas nama un Viļakas kultūras nama
amatiermākslas kolektīvi.

v 21. aprīlī plkst. 18.00 Kultūras centrā «Rekova»
Lieldienu Jampadracis – Šķilbēnu pagasta bērnu un jauniešu
koncerts; plkst. 21.00 Atpūtas vakars – balle  ar galdiņiem,
Muzicē Māris Keišs un Ralfs. Ieeja – EUR 2.

v 21. aprīlī plkst. 20.00 Medņevas tautas namā Lieldienu
koncerts. Plkst. 22.00 Medņevas tautas nams Balle. Muzicēs
grupa «Tranzīts». Ieeja līdz plkst. 23.00 – EUR 3, pēc plkst.
23.00 – EUR 3,50.

v 22. aprīlī plkst. 14.00 Žīguru kultūras namā «Liel-
dienu sadancis». Piedalās kultūras nama deju kolektīvi un
ciemiņi. 

v 26. aprīlī Nemateriālās kultūras mantojuma centrā
«Upīte» Latgales dīna. Sīkāka informācija sekos.

v 28. aprīlī plkst. 13.00 Kupravas pagasta pārvaldes zālē
pasākums pareizticīgo Lieldienās.

LAD pavasarī visā Latvijā organizē seminārus
lauksaimniekiem par aktualitātēm 

lai stāstītu par lauku atbalsta dienesta darba aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz visiem
dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, lad 2019. gada martā un aprīlī organizē seminārus
visā latvijā. 

Semināru laikā tiks sniegta informācija par gaidāmo platību maksājumu sezonu, jo drīz, 10.aprīlī,
sāksies pieteikšanās platību maksājumiem, izmaiņām Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, mūsdienīgo
tehnoloģiju izmantošanu dienestā, gaidāmajām investīciju pasākumu projektu kārtām, aktualitātēm LEA-
DER pasākumā un citiem jautājumiem.  

Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes organizēto semināru grafiks:

Grafiks var tikt precizēts un papildināts, aicinām sekot informācijai mājaslapā www.lad.gov.lv. 
Konsultācijas, kuru laikā tiks sniegta palīdzība klientiem, aizpildot platību maksājumu iesniegumus

elektroniski, tiks organizētas šā gada aprīlī un maijā. Ar visu semināru un konsultāciju grafiku var
iepazīties dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv. 

Plašāku informāciju var uzzināt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni klientiem 67095000.
Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027830, 6702738. 
E-pasts: prese@lad.gov.lv

latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs 1(llkC) sadarbībā ar latvijas lauksaim -
niecības universitāti (llu) uzsācis vērienīga mācību pasākuma īstenošanu lauku attīstī-
bas programmas (laP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros, kas turpināsies līdz
2022. gadam.

Pasākuma laikā tiks piedāvātas mācības trijos mācību blokos – lauksaimniecība, pārtikas produktu
(izņemot zivsaimniecības produktus) ražošana un mežsaimniecība.

Iepriekšēja pieteikšanās uz mācībām ir oBlIGāta! Vietu skaits mācību grupās – ierobežots.
Plašāka informācija latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra mājas lapā www.llkc.lv

Mācību pasākums 2018-2022

Pieteikšanās platību maksājumiem
sāksies no 10. aprīļa
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atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. saskaņā ar likumu «Par
nekustamā īpašuma nodokli», nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā,
15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā,
internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot
maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Ja
persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa
nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldība. Pārskaitījums veicams uz
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksā-
šanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepie-
ciešamā informācija maksājuma veikšanai. 

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas
fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. 

Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpoju-
mi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile rīku. Tas
ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez maksas ir pieejams kā iOS
tā Android operētājsistēmu viedtālruņiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā
no nesamaksātās summas. 

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu,
portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu
saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet
SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

līdz 1. aprīlim veicams
kārtējais nekustamā

īpašuma nodokļa maksājums

zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas
(istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos
ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību,
gan arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar
mikroshēmu un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas
(istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ko uztur
lauksaimniecības datu centrs (ldC). 

Latvijā diemžēl joprojām daudz suņu un kaķu – dažādu
iemeslu pēc – nonāk dzīvnieku patversmēs. Daļa tur nonā-
kušo ir klaiņojoši mājas (istabas) dzīvnieki, kuru izķeršanu
organizē vietējā pašvaldība saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem. Atgādināsim, ka visiem pašvaldības teritorijā
klaiņojošie noķertajiem mājas (istabas) dzīvniekiem ir
jānonāk Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) reģistrētās
dzīvnieku patversmēs, ar kurām konkrētā pašvaldība ir
noslēgusi līgumu.

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji,
ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Dzīvnieku ķērāji
ir īpaši apmācīti, un to apliecina Latvijas Veterinārārstu
biedrības izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība. Dzīvnieku
ķērāja pienākums ir nodrošināt, ka astoņu stundu laikā
pēc klaiņojošā dzīvnieka noķeršanas tas tiek nodots PVD
reģistrētā dzīvnieku patversmē. Ja noķertajam dzīvniekam
nepieciešama neatliekama veterinārmedicīniskā aprūpe,
dzīvnieku ķērājam arī jānodrošina iespējami ātrāka noķertā
dzīvnieka nogādāšana pie praktizējoša veterinārārsta, kurš
noteiks dzīvnieka veselības stāvokli, un, ja nepieciešams,
nozīmēs tālāku dzīvnieka ārstēšanu. 

Pēc tam kad notvertais mājas (istabas) dzīvnieks ir nonā-
cis PVD reģistrētā dzīvnieku patversmē, patversmes īpaš-
niekam, pamatojoties uz dzīvnieka identifikācijas datiem
(čipu) un vienotajā valsts datu bāzē pieejamo informāciju,
ir jānosaka dzīvnieka īpašnieks un nekavējoties jāsazinās
ar to, lai pēc iespējas ātrāk mīlulis atgrieztos mājās.

Tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa
numurs paver iespēju nekavējoši sazināties ar dzīvnieka
saimnieku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās.
Bet, kā norāda dzīvnieku patversmju darbinieki, daudz
suņu joprojām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā
vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. 

Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem pie-
ejamajiem dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams
noteikt tā saimnieku, patversmes īpašniekam ir jānodrošina
patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka meklēšana, ievie-
tojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos. Ja
14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku,
patversmes īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā
citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai
patversmei vai arī eitanazēt to.

Ja suni atdod adopcijai citai personai, PVD reģistrētajai
patversmei jānodrošina, ka dzīvnieks ir sterilizēts, attār-
pots, vakcinēts, apzīmēts (čipots) un reģistrēts LDC vie-
notajā reģistrā.

Dzīvnieku patversmei arī ir pienākums nodrošināt kat-
ram patversmē nonākušajam dzīvniekam nepieciešamo
veterinārmedicīnisko aprūpi, lai saglabātu dzīvnieka vese-
lību un ierobežotu cilvēkam un dzīvniekiem bīstamo infek-
cijas slimību izplatību. Tas ir nepieciešams, lai infekcijas
vai sēnīšu izraisītas slimības nopietni neapdraudētu gan
citus dzīvniekus (piemēram, parvovīrusa in fekcija, gaļēdāju
mēris, panleikopēnija, infekciozais hepatīts u.c.), gan cil-
vēku (piemēram, trakumsērga, leptospiroze, kailā ēde u.c.).

Kaķis, kurš vecāks par sešiem mēnešiem un ir sterili-
zēts, drīkst brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka teritorijas.
Jāpiebilst, ka pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem notei-
kumiem atļauj apdzīvotās vietās dzīvojamo māju tuvumā
uzturēt bezsaimnieka kaķi, ja tas ir sterilizēts, atbilstoši
apzīmēts (ar nogrieztu kreisās auss galiņu) un tiek nodro-
šināta tā labturība. Uz kaķiem pašlaik neattiecas obligātā

apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija valsts datu
bāzē, tomēr iesakām kaķu īpašniekiem izmantot vienotā
reģistra priekšrocības (čipot un reģistrēt savu kaķi), tādē-
jādi kaķa pazušanas gadījumā nodrošinot iespējami ātrāku
tā atgriešanos mājās. Tieši čips palīdzēs atrisināt pārpra-
tumu ļoti īsā laikā, ja tomēr kāda pārpratuma dēļ saimnieka
kaķis tiek noķers un nokļūst PVD reģistrētā dzīvnieku
patversmē. 

Visu reģistrēto dzīvnieku patversmju saraksts ir
pieejamas PVD tīmekļvietnē – PVD uzraudzībai pakļauto
uzņēmumu reģistrā.

ldC uzturētais vienotais mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrs – dzīvnieka reģistrēšana, dati par dzīvnieka īpaš-
nieku, ceļošana ar mājdzīvnieku u.c. informācija 

mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieku pienākumus
noteic šādi normatīvie dokumenti:

•Dzīvnieku aizsardzības likums
• Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumi

Nr. 407 «Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību,
kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku
viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku vies-
nīcu reģistrācijas kārtību»

• Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumi
Nr. 678 «Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības»

• Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumi
Nr. 491 «Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība»

• Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi
Nr.266 «Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstā-
dēs, kā arī suņa apmācībai».

Informāciju sagatavoja:Rūta Rudzīte, sabiedrisko
attiecību speciāliste (tālrunis: +371 67027498, e-pasts:
ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv)

dzīvnieku patversmes un mīļdzīvnieka īpašnieka atbildība 

Paziņojums:
Pamatojoties uz 2016.gada 19.janvāra ministru kabineta noteikumiem Nr. 42 «kārtība  kādā

aizliedzama vai ierobežojama satiksme» ar 2019. gada 18. martu  ir noteikti šādi satiksmes ierobe-
žojumi uz autoceļiem susāju pagastā:

Kontakttālrunis, Susāju pagasta pārvalde 64507184, 29142740.
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IedzīVotāJu zINāŠaNaI

laikā, kad daļu no latvijas vēl klāj sniega sega, bet citviet jau jūtams pavasaris,
ugunsdzēsēji glābēji ikdienu steidzās dzēst vairākus kūlas ugunsgrēkus – šogad
dzēsti jau 42 kūlas ugunsgrēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VuGd)
atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku dzīvību un
īpašumu, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai!

Kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platības un aktivitāte katru gadu ir atkarīga no
laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri
izaug jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku “sezona» nav ilga. Savukārt, ja ilgstoši
nav bijis lietu, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausāka, bet kūlas ugunsgrēku skaits un
platības pieaug. 

Pētījuma, kas veikts pērn Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg Latvijas –
Lietuvas programmas ietvaros, secinājumi liecina, ka iedzīvotāji kūlas ugunsgrēku izcel-
šanās iemeslus visbiežāk saista ar neuzmanīgu rīcību ar uguni – bez uzraudzības atstātiem
ugunskuriem, nomestiem degošiem izsmēķiem, un uzskata to par ekonomiski izdevīgāko
teritorijas sakopšanas veidu, kaut gan kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību un
veselību, kā arī nekustamo īpašumu un nodara kaitējumu videi.

VUGD pieredze liecina, ka ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas apkopt savas nesa-
koptās teritorijas – daļa aizdedzina neapkoptās platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina
bērni vai pusaudži spēlējoties vai apzināti dedzinot pērno zāli, bet daļa no kūlas uguns-
grēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi izmestiem izsmēķiem. 

2018.gadā valstī reģistrēti 2088 kūlas ugunsgrēki, kuros cietuši seši cilvēki, kā arī
iznīcinātas 29 ēkas. Kūlas dedzināšanas rezultātā pērn izdega 2018 hektāri Latvijas
teritorijas, kas ir par 18% vairāk nekā 2017.gadā, kad izdega nesakoptās teritorijas 1648
hektāru platībā. 

Lai gan šķiet, ka kūlas dedzināšana ir visas Latvijas problēma, tomēr ik gadu ir
novadi, kuros nav reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks! Pagājušogad savas teritorijas
bez kūlas dedzināšanas sakopuši ir Jaunpils, Lubānas, Vārkavas un Vecpiebalgas novadi!
Savukārt Daugavpils novadā reģistrēti visvairāk kūlas ugunsgrēki – 111.

Kopējā statistika par kūlas ugunsgrēkiem Latvijā ir pieejama šeit:
www.vugd.gov.lv/files/opnews/Kulas_ugunsgreki_2012_2018.pdf

ko daRīt, laI NePIeļautu kūlas deGŠaNu?
Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 «Ugunsdrošības notei-

kumi», 6.punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcel-
šanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.

Lai pavasarī neveidotos kūla un lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, iedzīvotājiem
un pašvaldībām ir jāsakopj savi īpašumi jau rudenī – jānopļauj zāle un jānovāc atkritumi.
Teritorijas sakopšana ir jāveic sistemātiski, regulāri to attīrot no degtspējīgiem atkritu-
miem un teritoriju ap ēkām 10 metrus platā joslā attīrot no sausās zāles un nenovākto
kultūraugu atliekām. Sakoptā īpašumā pavasarī neveidosies sausā zāle un nebūs iespējama
tās degšana. 

Ir nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīšanās gan sakopjot teritoriju, gan pašval-
dības saistošajos noteikumos nosakot pienākumu un nosacījumus teritorijas sakopšanai,
kā arī kontrolējot šo nosacījumu izpildi. Ja visas pašvaldības iesaistītos un noteiktu šīs
minimālās zemes apsaimniekošanas un uzturēšanas prasības, kā arī tās kontrolējot, tiktu
novērsta kūlas veidošanās un ugunsgrēku izcelšanās iespējamība.

ko daRīt, Ja deG kūla?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku, nekavējoties ir jāzvana VUGD

uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un jānosauc precīza adrese vai
pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs
vārds, uzvārds un telefona numurs, un jāatbild uz dispečera jautājumiem. 

Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem glābējiem par izcēlušos uguns-
grēku, lai viņi varētu savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušās
lielā platībā un apdraud tuvumā esošās ēkas. 

VaI IedzīVotāJs Pats VaR dzēst kūlas uGuNsGRēku?
Ja iedzīvotājs pats vēlas uzsākt kūlas dzēšanu pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās,

tad sākotnēji ieteicams ir objektīvi izvērtēt esošo situāciju un pārliecināties, vai dzēšanas
darbi neapdraudēs iedzīvotāja veselību un dzīvību. 

Degošu pērno zāli jeb kūlu var mēģināt apdzēst ar ūdeni, smiltīm, vai arī izmantojot
koku zarus, piemēram, egļu zarus. Nav ieteicams mēģināt liesmas apdzēst tām uzkāpjot
virsū, jo, iespējams, apavu zole var neizturēt uguns radīto karstumu, kā arī no karstuma
var aizdegties drēbes. Dzēšot liesmas vai glābjoties no tām, ir jāstāv izdegušajā pusē,
aptuveni 1-2 metru attālumā no liesmām, jo tādejādi, ja liesmas pēkšņi mainītu virzienu,
iedzīvotājs būtu mazāk apdraudēts. Saprotot, ka kūlas ugunsgrēka dzēšana nav droša,
iedzīvotājam, lai neapdraudētu savu veselību un dzīvību, ir jāpārtrauc liesmu dzēšana
un jāgaida ugunsdzēsēji drošā vietā. 

kādI sodI IR PaRedzētI PaR kūlas dedzINāŠaNu?
Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem VUGD kontrolē, vai tiek ievērotas «Ugunsdrošības

noteikumu» prasības. Ja konstatēts pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Normatīvajos aktos ir paredzētie šādi sodi:
• atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 179.panta ceturtajai

daļai par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām 280 līdz 700 eiro;
• atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neiz-

pildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no 140 līdz 700  eiro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro; 

• saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 «Ugunsdrošības
noteikumi» 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi,
lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu, atbilstoši
LAPK 179.panta pirmajai daļai VUGD uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30
līdz 280 eiro, bet juridiskai personai – no 280 līdz 1400 eiro.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad VUGD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu,
kuram sniedz informāciju par kūlas degšanas vietām. Ja ir degusi kūla, zemes īpašniekiem
tiek samazināts Eiropas Savienības platību maksājums.

Gadījumā, ja iedzīvotājs pamana, ka kāda persona dedzina kūlu, tad nekavējoties ir jāz-
vana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112, kā arī jāziņo Valsts policijai par pārkāpēju.

IzPlatītākIe mītI uN PatIesīBa PaR kūlas dedzINāŠaNu
Sabiedrībā ir izplatīti vairāki mīti par kūlas dedzināšanu, piemēram, ka, dedzinot

pērno zāli, zeme paliek auglīgāka un kūlas dedzināšana ir senlatviešu tradīcija, vai arī,
ka tādejādi iespējams sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas un tas ir veids
kā cīnīties ar ērcēm. VUGD norāda, ka visi pastāvošie mīti par kūlas dedzināšanas liet-
derīgumu ir tikai mīti, kuri neatbilst patiesībai.

mīts: Kūlas dedzināšanu ir iespējams kontrolēt. 
PatIesīBa: Vēja un citu apstākļu ietekmē, degšanas virziens var mainīties, liesmas

var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām utt. Cilvēki neapzinās, ka, jo garāka zāle,
jo lielākas liesmas un līdz ar to nekontrolējamāks ugunsgrēks.

mīts: Kūlas dedzināšana nenodara kaitējumu dabai. 
PatIesīBa: Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai

daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu ligzdas.
Vislielākais ļaunums tiek nodarīts, dedzinot kūlu lielās platībās un vēlu pavasarī vai pat
vasarā, kad ir pamodušies gandrīz visi dzīvnieki, izveidotas putnu ligzdas, sadētas olas.
Turklāt dedzinātas tiek arī putniem nozīmīgās mitrās pļavas, ezeru un upju palienes.

mīts: Pēc kūlas dedzināšanas zeme paliek vērtīgāka un auglīgāka. 
PatIesīBa: Kūlas dedzināšana samazina sugu daudzveidību un tā vienkāršojas.

Dedzināšanas rezultātā virsroku gūst dažas bieži sastopamas graudzāles ar stipru sakņu
sistēmu, kas sāk dominēt agrākās sugu daudzveidība vietā. Tās rezultātā izzūd retās vai
tikai dabiskiem zālājiem raksturīgās sugas, bet dedzināšana, sadegot organiskajām
vielām, rada arī mēslošanas efektu, kas dabiskai pļavai nav vajadzīgs. Kā arī kūlas
dedzināšanas dēļ samazinās sugu daudzveidība, kas attiecīgi mazina dabas estētisko
skaistumu – dabā izzūd dažādas krāsas, smaržas un skaņas, ko rada floras un faunas
daudzveidīgums.

mīts: Dedzinot kūlu ir iespējams cīnīties ar ērcēm. 
PatIesīBa: Lai gan daļa ērču sadeg, taču to skaits nav liels, jo zāle vēl nav

izaugusi, un lielākā daļa no ērcēm vēl nav aktīvas.

mīts: Kūlas dedzināšana ir senlatviešu tradīcija. 
PatIesīBa: Senajos ticējumos un lauksaimniecības aprakstos nav liecību, ka tā

būtu pašmāju tradīcija. Turklāt bieži tiek pat pieminēts, ka zāles pat trūcis. Latviešiem
savs zemes gabals bija svēts un tas tika izmantots pilnībā un apkopts rūpīgi, līdz ar to
pavasaros uz laukiem sausās zāles nebija. Kūlas dedzināšana Latvijā sākās Padomju
laikos, to ieviesa iebraucēji. 

VUGD katru gadu informē un izglīto iedzīvotājus par kūlas dedzināšanas bīstamību,
bet ar to nepietiek, lai šādu ugunsgrēku skaitu samazinātu – joprojām ik gadu tiek reģis-
trēts ievērojams skaits kūlas ugunsgrēku, kuros nodeg vairākas ēkas un pat cieš cilvēki.
Lai samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu, nepieciešama aktīvāka pašvaldību iesaistīšanās,
kā arī iedzīvotāju domāšanas un uzvedības maiņa, apzinoties savas rīcības iespējamās
traģiskās sekas.

VuGd atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā apdraud cilvēku īpa-
šumu, veselību un dzīvību, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai, jo iznīcina vērtīgus
augus, kukaiņus, sīkdzīvniekus un putnu ligzdas! VuGd aicina iedzīvotājus sakopt
sev piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas un gadījumos, ja ir izcēlies kūlas
ugunsgrēks – nekavējoties zvanīt VuGd uz tālruni 112.

Plašākai informācijai: Inta Palkavniece VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa Tel. 67075871, 27098250, inta.palkavniece@vugd.gov.lv 

VuGd: kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību,
īpašumu un apkārtējo vidi!
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VIļakas NoVada VēlēŠaNu komIsIJa
Reģ. nr. 90009061372

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV 4583, tālr. 64507224

PAZIŅOJUMS
par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu

pieteikšanās termiņu
VIļakas NoVadā eIRoPas PaRlameNta

VēlēŠaNām 2019. gada 25. maijā
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumi

iesniedzamino 2019. gada 22. marta līdz 5. aprīlim
Viļakas novada domē Abrenes ielā 26, Viļakā, 

Viļakas novadā, 106. vai 202. kabinetā katru darba dienu
no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 14.00.
Neskaidrību gadījumā zvanīt: tālr.  26406731

Iesnieguma veidlapa www.vilaka.lv

IedzīVotāJu zINāŠaNaI

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes
jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai,
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

tālrunis 29284557, 25639706, e-pasts: balvi@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv
2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās
apskates laiki un vietas Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
15. aprīlī Viļakā, Balvu ielā 5 (pie latvijas aptiekas)

plkst. no 10.00 līdz plkst. 17.00
IzmeklēJumI

mamogrāfija:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli –

BEZ MAKSAS
• Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – EUR 2,85
• Bez nosūtījuma – EUR 25,00
Rentgens (RTG, plaušām, locītavām u.c.)
• 1 projekcija – EUR 9,00
* kaRdIoGRamma – EUR 5,00 (bez ģimenes ārsta nosūtījuma)
* d VItamīNa NoteIkŠaNa  – EUR 6,00
Pacientiem  lūdzu  veikt  pierakstu «latvijas  aptiekā»

Balvu  ielā 5  vai  pa tālr. 27088322 
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MFD veselibas grupa

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā Izsolē
aR auGŠuPeJoŠu solI NeIzīRētu valsts dzīvokļa
īpašu mu Nr.2 upes ielā 16, kupravā, kupravas pagastā,
Viļakas novadā – izsoles sākumcena EUR 500,00, nodrošinājums
EUR 50,00, izsole 15.05.2019. plkst. 10.00, pieteikšanās līdz
02.05.2019. plkst.16.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas
aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāie-
maksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami
www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai
nomaksa līdz 5 gadiem. 

Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.

Sakarā ar pāreju uz vasaras laiku naktī uz 
31. martu aicinām sekot līdz autobusu maršrutiem

Ņemot vērā pāreju uz vasaras laiku naktī no 2019. gada 30. uz
31. martu, pagriežot pulksteņa rādītājus par vienu stundu uz priekšu,
maršruta Nr.7912 Rīga–Viļaka–Baltinava, Nr.7906 Rīga–Smiltene–
Alūksne un Nr.7938 Rīga–Kandava–Kuldīga nakts autobusiem būs
noteikta braukšanas kārtība.

Maršruta Nr.7912 Rīga–Viļaka–Baltinava autobuss no pieturvietas
«Baltinava» izbrauks stundu agrāk – plkst.0.25 pēc ziemas laika. Pieturvietā
«Ūdrupe» pulksteņa rādītāji tiks pagriezti stundu uz priekšu, kā rezultātā
reisa izpilde līdz Rīgai turpināsies atbilstoši sarakstam pēc vasaras laika. 

Maršruta Nr.7906 Rīga–Smiltene–Alūksne reiss Alūksnes autoostā tiks
uzsākts plkst.2.00 pēc ziemas laika (pēc saraksta autobuss izbrauc plkst.3.00).
Pieturvietā «Grundzāle» pulksteņa laiks tiks pagriezts, un autobuss turpinās
ceļu atbilstoši sarakstam pēc vasaras laika. Tāpat maršruta Nr.7938 Rīga–
Kandava–Kuldīga autobuss no pieturvietas «Pāvilosta» izbrauks stundu ātrāk –
plkst.2.40 pēc ziemas laika, savukārt no pieturvietas «Labrags» tas turpinās
ceļu tāpat, kā norādīts kustību sarakstā pēc vasaras laika.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā trans-
porta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu. Atgādinām, ka
sabiedriskā transporta reisu skaitu un laikus nosaka pasažieru plūsma,
savukārt statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais
biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasa-
žierus aicinām ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot
īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Valsts SIA Autotransporta direkcija

Vilakas novada_MARTS_2019_avize.qxd  25.03.2019  17:57  Page 19



Viļakas no vadā 2019. gada marts

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

atbildīgā par izdevumu – terēzija Babāne, e-pasts: dome@vilaka.lv, tālr. 64507224.  Ie spiests: sI a «lat ga les dru ka», Rē zek nē, Baz nī cas ie lā 28.

2019. gada 7. martā latvijas
Nacionālajā bibliotēkā tika
atklāta starptautiskā ceļojošā
izstāde «tik tālu, bet tomēr tik
tuvu: latvija un Polija. Vairāk
kā 100 gadus kopīga vēsture». 

Izstādes iniciators ir Latvijas
vēstnieks Polijā Edgars Bondars.
Izstādi veidojuši Viļakas novada
muzeja darbinieki ar Valsts arheo-
loģijas muzeja Varšavā kolēģiem.
Izstādes tapšanā iesaistījies Lat -
vijas Nacionālais vēstures muzejs,
Viļakas un Šķilbēnu katoļu baz-
nīcas, Latvijas vēstniecība Polijā,
Polijas Vēstniecība Latvijā. Iz -
stādē ir skatāmi arheoloģiskie
priekšmeti no Viļakas (Marien -
hauzenas) apkārtnes, kas raksturo

Viļakas apkārtnes  seno latgaļu
dzīvi un ikdienu dzelzs laikmetā
un viduslaikos. Izstādi papildina
vēsturiski priekšmeti no Marien -
hauzenas muižas un reliģiskie
priekšmeti no Viļakas un Šķilbēnu
katoļu baznīcām.

Izstādes atklāšanā Viļakas
novadu pārstāvēja Viļakas nova -
da domes priekšsēdētājs S. Mak -
simovs ar sievu Ž. Maksimovu,
Viļakas Romas katoļu draudzes
priesteris G.Skutels un Viļakas
novada muzeja vadītāja R. Gruše -
va. Izstādes atklāšanu Rīgā orga-
nizēja Polijas vēstniecība Latvijā.
Izstādes mākslinieks ir R. Vin -
dulis.

Izstādes atklāšanā runu teica

Latvijas Nacionālās bibliotēkas
izpilddirektore Dz. Mukāne, kura
uzsvēra, ka šāda veida starptau-
tiskā muzeju izstāde pagaidām ir
vienīgā, kura ir bijusi bibliotēkā.
Labus vārdus par latviešu un poļu
kultūrvēsturisko mantojumu un to
saglabāšanu sacīja Polijas vēst-
niece Latvijā M.Mihališina un
Latvijas vēstnieks Polijā E. Bon -
dars, kuri uzsvēra abu kultūru
nozīmi Latvijas un Polijas vēstu-
res veidošanā. Atzinīgus vārdus
par izstādi un sadarbību izteica
Valsts arheoloģijas muzeja direk-
tors W.Bržežinskis un Latvijas
Nacionālā Vēstures muzeja direk-
tors A.Radiņš.

Izstādes noslēgumā Valsts ar -
heoloģijas muzeja Varšavā, Baltu
arheoloģijas nodaļas vadītāja
A.Bitner Wrobļevska un Viļakas
no vada muzeja vadītāja R. Gruše -
va visiem interesentiem novadīja
nelielu ekskursiju pa izstādi. Uz
izstādes atklāšanu Rīgā bija iera-
dušies augsti viesi no dažādām
vēstniecībām, ministrijām un
citām organizācijām.   

Izstāde Nacionālajā bibliotēka
būs skatāma līdz Lieldienām, pēc
tam tā ceļos uz Poliju. Neizsa -
kāms prieks par novada vēstures
popularizēšanu ārpus Viļakas no -
vada, jo Nacionālo bibliotēku ik
dienu apmeklē vairāki simti cil-
vēku, kuriem būs iespēja iepazīt
mūsu vēsturi nedaudz tuvāk un,
iespējams, kādam radīsies interese
atbraukt ciemos. Viļakas novads
ir bagāts ar savu kultūrvēsturi, cil-
vēkiem un tradīcijām un mums
katram ir jābūt lepnam par savu
novadu.

Liels paldies visiem cilvēkiem,
kuri bija līdzās un palīdzēja izstā-
des tapšanā.

Teksts: Viļakas novada 
muzeja direktore R. Gruševa

Foto: C. Sobczak

Starptautiskās izstādes «Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:
Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture»

atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
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