
2020. gads septembris Nr. 8 (67)

www.vilanunovads.lv

Šī gada 20.jūlijā tika uz-
sākti gājēju tilta uz
Lakstīgalu salu pārbūves
darbi un šobrīd, nedaudz vai-
rāk kā viena mēneša laikā,
būvuzņēmējs   Latvijas-
Lietuvas kopuzņēmums
“Viadukts” SIA ir veicis jau
vairāk kā 80% no plānota-
jiem darbiem - nojaukts ve-
cais tilts, izbūvēti konu-
su/nogāžu nostiprinājumi
un to atbalsti no monolīta
dzelzs betona un būvuzņē-

mēja rūpnīcā izgatavotās tērauda kopnes un sijas vienā ga-
balā 26.augusta agrā rīta stundā, netraucējot kopējo sa-
tiksmi, tika nogādātas objektā, kur ar celtni 26m garā, 2m
platā un 10t smagā lokveida tērauda tilta laiduma kons-
trukcijas kopne tika uzcelta uz monolītajām dzelzsbetona
uzkalām. Vēl tikai gājēju tilts jāaprīko ar margām un dēļu
klāju, jāsakārto tilta pieeju segumi un iedzīvotāji varēs dro-
ši izmantot jauno gājēju tiltu savos ikdienas maršrutos un
atpūtas brīžos, apmeklējot Lakstīgalu saliņu.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Piziča

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja

Jaunais Lakstīgalu salas gājēju tilts
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2020. gada 11. augustā tika no-
slēgts līgums par Būvdarbiem
“Ūdensapgādes un kanalizācijas

sistēmas izbūve Rēzeknes un
Augļu ielās, Viļānos”, 31.augustā
būvdarbi tika uzsākti. 

Transportlīdzekļu kustībai ir
slēgta Augļu iela, iebraukt var iz-
ņemot ar SIA “Latgalija” atļaujām
(skatīt shēmu).

Lūdzam Viļānu vidusskolas au-
dzēkņus nokļūšanai uz skolu neizvē-
lēties Augļu un Rēzeknes ielas posmu
no Augļu ielas līdz Centrālajai ielai.

Iedzīvotājus aicinām būt uzmanī-
giem un pacietīgiem būvdarbu laikā un
sekot līdzi jaunākajai informācijai
Viļānu novada mājaslapā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas izbūvi veiks SIA „LATGALIJA“,
būvuzraudzību – SIA “Jurēvičs un par-
tneri” un autoruzraudzību veiks SIA
“Projektēšanas birojs Austrumi”. 

Būvprojekts “Ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmas izbūve Rēzeknes un
Augļu ielās, Viļānos” tiek finansēts no
pašvaldības līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ir uzsākti Būvdarbi Rēzeknes un Augļu ielās

Ceļa seguma virskārtas atjaunošanas darbi
Viļānos

Ceļa seguma nolietojuma/defektu dēļ tika nolemts veikt ielas seguma virskārtas
atjaunošanas darbus Viļānos, Rīgas ielas posmā no valsts galvenā autoceļa A12 līdz
dzelzceļa pārbrauktuvei.

Saskaņā ar iepirkuma “Būvdarbi “Rīgas ielas remontdarbi 1. šķiras autoceļam P58
Viļāni – Špoģi no 0 – 519.7 metram”” procedūras rezultātiem izvēlēts būvdarbu vei-
cējs SIA “Krustpils”, kurš piedāvāja zemāko līgumcenu – 41 117.91 eiro.

Šī gada 17.augustā tika noslēgts trīspusējs līgums ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”
par darbu finansēšanu, 30 050.08 eiro tiks finansēts no Viļānu novada pašvaldības
budžeta un 11 067.83 eiro no valsts autoceļu tīkla finansējumam paredzētiem līdzekļiem.

Pēc līguma noslēgšanas uzņēmumam SIA “Krustpils” mēneša laikā ir jāveic šī au-
toceļa posma remontdarbi. 

Par precīzu būvdarbu uzsākšanas laiku sekot vilanunovads.lv.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Viļānu  novada pašvaldība izsludina

vakanci uz pašvaldības

kapitālsabiedrības 

SIA “Viļānu siltums” 

valdes locekļa amatu. 

Prasības kandidātiem:
l Augstākā izglītība (vēlams tehnisko un inženierzinātņu

jomā);
l Zināšanas un prasmes par siltumenerģijas ražošanu,

pārvadi un sadali;
l Spēja vadīt investīciju projektus;

l Stratēģiskais redzējums par uzņēmuma attīstību;
l Labas vadības prasmes;
l Labas saskarsmes spējas;
l Iemaņas darbā ar datoru. 
Mēneša atlīdzība 850.00  EUR
Iesniedzamie dokumenti:
- motivācijas vēstule;
- dzīvesgājuma apraksts (CV);
- izglītības dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumentus pretendenti var nosūtīt uz

e-pasta adresi novads@vilani.lv, vai pa pastu, vai iesniegt
personīgi Viļānu novada pašvaldībā, 2.stāvā, lietvedībā
līdz 2020.gada 10.septembrim.

Tālrunis uzziņām: 64628033

VAKANCE
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Viļānu novada svētki 2020 jau tradicionāli sākās ar
Muižas Mūzikas vakaru, kurš šogad notika 21.augustā.
Skanīgām melodijām ievīts, saules stariem apspīdēts kon-
certs noritēja pie Viļānu Muižas kungu nama. Koncertā uz-
stājās Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri
gan dziedāja, gan spēlēja, gan dejoja paši mazākie. Paralēli
koncertam varēja apskatīt arī mākslas programmas au-
dzēkņu darbu izstādi.

Otrajā koncerta daļā uzstājās ciemiņi no Varakļāniem,
divi braši kungi no dueta “Sen projām dienas” ieskandināja
vakaru ar šlāgermūziku.

Paralēli koncertam varēja piedalīties arī radošajās darb -
nīcās, kur Irina Klimanova piedāvāja iespēju mazajiem ap-

gleznot taureņu spārniņus, kā rezultātā visa vakara ga-
rumā apkārt lidinājās ap 20 taurenīšiem.

Pie Sintijas Loginas (māksliniece no Preiļiem) tika ra-
dīta īpaša noskaņa, kur katrs interesents varēja izveidot
savus porcelāna vēja zvanus, ar pašu veidotu dizainu.

Koncerta noslēguma daļā uzstājās Viļānu jauniešu gru-
pa “Bez nosaukuma”, kura sniedza lirisku, skaistu koncertu.
Savu uzstāšanos grupa noslēdza ar sadziedāšanos kopā ar
skatītājiem, izdziedot jau plaši zināmas dziesmas kā
“Kalniem pāri”, “Mana dziesma” u.c.

Pasākuma izskaņā, vakaram satumstot bija vērojams
brīvdabas kino, režisora Jāņa Ābeles veidotā filma
“Jelgava’94”.

ATSKATS UZ VIĻĀNU NOVADA SVĒTKIEM 2020

22.augustā Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupa ar
Eiropas Solidaritātes korpusa programmas finansiālu at-
balstu īstenoja radošās aktivitātes. Modināja viļāniešus ar
jauniešu izvēlētām dziesmām un aktīvu darbošanos jau no
pulksten deviņiem rītā (vairāk lasīt 6. – 7.lpp).

Paralēli no plkst. 10.00 Viļānu stadionā tika atklāti un
svinēti Viļānu novada vasaras Sporta svētki 2020, šogad
galvenokārt koncentrējoties uz komandu sporta spēlēm (vai-
rāk lasīt 4. – 5.lpp).

Pēc sporta spēlēm sekoja izklaide bērniem ar pasaku tē-
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liem Pirātu, Lauvu un Tīģeri. Pēc rotaļprogrammas kat-
ram bērnam bija iespēja tikt pie tetovējuma un gardās cu-
kurvates. Paldies, SIA “Jogitas pasākumi”.

Stundas garumā skatītājus uzjautrināja un pozitīvām
emocijām piepildīja Viļānu KN amatierteātri “Kas ir, tas
ir“ un “Horošeje nastrojeņije“, kā arī Sakstagala teātra drau-
gu kopa, starplaikos muzicēja kapela “Bumburneicys“, iz-
spēlējot gana amizantas un ikdienišķas situācijas.

Ar skanīgu sveicinu novadam aizritēja, gan novada paš -
darbnieku kolektīvu, gan ciemiņu no Baldones sniegtais
koncerts. Koncerts tika piepildīts gan ar dziesmām, gan ar
dejām, paldies, kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem: p/o
“Dekšāres“, folkloras kopai “Viļōnīši“, senioru vokālajam

ansamblim “Rudens ziedi“, sieviešu korim “Alta“, līnijde-
ju grupai “Cherry Lady“, jauniešu deju kopai “Austra“, se-
nioru deju kopai “Kūmys“, krievu dziesmu vokālajam an-
samblim  “Sudaruški“ un senioru deju kopai “Degļi“ no
Baldones.

Svētku izskaņā uzstājās grupa “Opus Pro”, kas ar spē-
cīgo balsi un jaudu piepildīja vakaru un Dj Deila pavadī-
bā ar jautriem disko ritmiem katrai gaumei varēja izde-
joties līdz pat pusnaktij.

Paldies ikvienam pasākuma dalībniekam, organizato-
riem, skatītajiem, par kopā būšanu, skaistu svētku radī-
šanu un atbilstoši situācijai valstī ievērotajiem noteikumiem.

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Viļānu pilsētas svētku ietvaros augusta mēnesī tika rī-
koti VASARAS SPORTA SVĒTKI, kuros piedalījās Viļānu
pilsētas un novada bijušie un esošie iedzīvotāji. Šogad pie-
dalījās 6 komandas ar interesantiem nosaukumiem: “STĪ-
VĀ SPRANDA”, “BALTĀS ROZES”, “ VIĻĀNU VIDUS-
SKOLA”, “BENDIKS”, “AVANGARDS” un “VOVERYS I
RĪKSTI”. Sakarā ar pastāvošo situāciju valstī, šogad ko-
mandas spēkiem mērojās 8 netradicionālās aktivitātēs ar
laika limitu un bez. Aktivitātes parādīja, cik komanda ir
saliedēta, veikla, izturīga un atjautīga. 

Komandu kopvērtējumā pārliecinošu uzvaru ar 18 punk -
tiem izcīnīja “VIĻĀNU VIDUSSKOLAS” komanda
(Iveta Malta, Jeļena Tarasova, Ingūna Rubule, Simona
Prikule, Alevtīna Tarasova, Ilze Valeniece, Sandis
Valenieks, Raitis Lācis, Kristiāna Valeniece, Vitālijs
Kudļa, Andis Šarigins), 2.vietu ar 24.5 punktiem iegu-
va komanda “BENDIKS” (Valdis Visockis, Kaspars
Andrejevs, Guntis Visockis, Aldis Petrovs, Jurijs
Tihomirovs, Andrejs Skačkovs, Sintija Končus-
Visocka, Elīna Bārbale, Ineta Tuče-Kondrateņa, Elga
Tuče), 3.vietu ar 26.5 punktiem izcīnīja komanda “STĪ-
VĀ SPRANDA” (Raitis Broks, Alise Klinta Broka, Megija
Gunda Broka, Raivis Skabs, Sintija Pokšāne, Marita
Vulāne, Matīss Kristians Morozovs, Anatolijs Mitjko). 

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus, medaļas, un
kreklus ar novada simboliku, un pārsteiguma balvas no
Viļānu novada pašvaldības un Gunitas Fjodorovas
(HandMade by GuRu). Pārējām komandām, neskatoties uz
iegūtajām vietām, arī bija sarūpētas pārsteiguma dāvanas
un pateicības raksti.

Vasaras sporta svētku programmā bija iekļautas arī di-
vas individuālās disciplīnas sievietēm un vīriešiem – “Slotas

mešana” un “Basketbola soda metieni”.
Basketbola soda metienos šogad norisinājās spraigas cī-

ņas, jo četri dalībnieki vīriešu konkurencē uzrādīja vienādus
rezultātus, savukārt sievietes cīnījās par pirmo un trešo
vietu otrajā kārtā. Vīriešu konkurencē 1.vieta Daināram
Lācim, 2.vieta Jurim Meļņikam un 3.vieta Raitim Lācim.
Sieviešu konkurencē 1.vieta Alisei Klintai Brokai, 2.vie-
ta Lolitai Malinovskai un 3.vieta Ingūnai Rubulei.
Uzvarētājiem tika pasniegti diplomi, medaļas un pirmo vie-
tu ieguvējiem balva no Viļānu novada pašvaldības.

Slotas mešanā vīriešu konkurencē pārliecinošu uzvaru
izcīnīja Mārtiņš Ikaunieks - viņa mestā slota aizlidoja
23.20m tālu, 2.vieta Matīsam Kristiānam Morozovam
(21.80m) un 3.vietu ieguva Inguss Stafeckis (21.40m).
Sieviešu konkurencē ar rezultātu 14.60m vistālāk slotu aiz-

ATSKATS UZ VIĻĀNU NOVADA SPORTA
SVĒTKIEM 2020
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meta Ilze Valeniece, 2.vietā ierindojās Iveta Malta
(13.90m) un 3.vieta Elīnai Bārbalei (13.10m).
Uzvarētājiem tika pasniegti diplomi, medaļas un pirmo
vietu ieguvējiem balvā tika pasniegta pirts slota, ko iz-
gatavoja Vitālijs Popovs.

Sporta svētku noslēgumā notika strītbola sacensības,
kurās piedalījās četras Viļānu novada vīriešu un divas sie-
viešu komandas, spēlēja pēc apļa sistēmas katra ar kat-
ru. Starp sievietēm nepārspēta palika komanda “MEI-
TENES ZELTENES” (Alise Klinta Broka, Megija Gunda
Broka, Marita Vulāne) otrā vieta “VIĻĀNU VIDUS-
SKOLAS” komandai (Ingūna Rubule, Simona Prikule,
Alevtīna Tarasova). 

Spraigas cīņas norisinājās starp vīriešu komandām un
1.vieta “M3” komandai (Juris Meļņiks, Jaroslavs

Mačulis, Edgars Malinovskis), 2.vieta “KO MET” (Dainārs
Lācis, Aleksejs Čakovs, Matīss Kristians Morozovs), 3.vie-
ta “OLD SCHOOL ” (Vladislavs Buivids, Raitis Broks,
Toms Pizičs).

Viļānu novada Sporta skola izsaka pateicību
Viļānu novada pašvaldībai par sniegto atbalstu 
sacensību organizēšanā, kā arī novada aktīvākajiem

jauniešiem par palīdzību sacensību tiesāšanā.
Īpašs PALDIES Gunitai Fjodorovai par pārsteiguma

balvu izgatavošanu un Vitālijam Popovam 
inventāra izgatavošanā.

Informāciju sagatavoja:
Viļānu novada Sporta skola

Tā saucas pro-
jekts (saīsin. -PAT),
ko īstenoja Viļānu
novada jauniešu
iniciatīvu grupa ar
Eiropas

Solidaritātes korpusa programmas finansiālu atbalstu.
Augustā tika īstenotas pēdējās aktivitātes, un 31.augus-
tā projekts noslēdzās. Līdz tam kamēr vēl vasara mūs lu-
tināja ar siltiem laikapstākļiem, jaunieši steidza izman-
tot iespēju, lai vēlreiz sanāktu kopā Daugavas lokos un at-
skatītos uz pusotra gada griezumā paveikto projekta ietvaros.

Atskaites ceļojums tiešā un pārnestā nozīmē aizsākas
Slutišķos, Naujenes pagastā. Pēc tam, kad grupas bija iz-
kārtojušās uz koka plostiem, sekoja lomu sadale: kurš plos-
ta galos metīs izaicinājumu vējam un straumei, kurš būs
atbildīgs par ēdienreizēm, kurš nodrošinās uzdevumu iz-
pildi, izmantojot norādes Whatsapp grupā, kurš rūpēsies
par radošu atmosfēru.

Jaunieši ceļojuma lai-
kā izvērtēja organizētos
neformālās izglītības
pasākumus: jauniešu
forumu, saliedēšanās
pasākumus, apmācības,
personīgās izaugsmes
nodarbības un dalību
labdarības akcijās, tik-
šanos ar Valkas jaunie-
šiem, radošo darbnīcu
organizēšanu. Grupās
tika izveidots Viļānu no-
vada Jaunatnes lietu
speciālista profils.
Atsevišķs uzdevums
sais tībā ar Jaunatnes

plānošanas dokumenta izstrādi ir sniedzis atbildes uz jau-
niešiem aktuāliem jautājumiem kā, piemēram, Jauniešu
centra vietas izvēli, iespējamo dialogu ar deputātiem, tur-
pmākajām jauniešu aktivitātēm novadā.

Pakāpieni attīstībai
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22. augusta sestdienas rīts jauniešiem aizsākās sprai-
gā gaisotnē, modinot Viļānus. Laukumā pretī stadionam
jaunieši lieliem un maziem piedāvāja radošās aktivitātes
uzņēmējdarbībā, tādējādi prezentējot projekta ietvaros īs-
tenotos pasākumus, apgūtās prasmes un pilnveidotās kom-
petences. 

Jaunieši gada griezumā ir iemācījušies patstāvīgi or-
ganizēt pasākumus, veikt tirgus izpēti, noformēt dokumentus
ar pakalpojuma sniedzējiem un piegādātājiem, izveidot afi-
šas, efektīvi izmantot sociālo mediju iespējas. Iekšējās iz-
augsmes lekcijās novada jauniešiem bija iespēja izzināt sa-

vas personības stiprās puses, aizdomāties par karjeras iz-
vēli. Kā atzīst paši jaunieši, organizējot saliedēšanās pa-
sākumus, kulinārās un sietspiedes meistarklases, pamazām
viņos ir nostiprinājusies pārliecība par nodarbinātību un
uzņēmuma radīšanu, kādā veidā īstenot savas idejas. 

Sestdienas rīta at-
skaites pasākumā jau-
nieši varēja apliecināt
savu izaugsmi šajā pro-
jektā: svētku noska-
ņās izrotāts laukums,
iekārtotas darba virs-
mas, ievērojot noteiktos
drošības pasākumus,
meistarklasēm sarūpē-
ti materiāli, uzrunāti
darbnīcu vadītāji.
Jaunieši bija izplānojuši
daudzveidīgas aktivi-
tātes jebkurai gaumei:
sietspiedes, 3D dru-
kas, auto uzlīmju, rek-
lāmas apdrukas, auša-
nas, papīra liešanas, rotu un leļļu gatavošanas, Leonardo
da Vinči tilta izgatavošanas, medicīnas, sejiņu apglez-
nošanas meistarklases. Pasākuma apmeklētāji varēja ap-
skatīt SvetaMan photo izstādi “…kad pasaulē ierodas jau-
na dzīvība”.

Jaunieši izsaka pateicību Sokolku pagasta pārvaldes va-
dītājai Z.Žugunovai un Sokolku kultūras nama speciālis-
tiem par atbalstu, pasākuma laikā nodrošinot atbilstošu
mūziku, biedrībai “Atbalsts” par iespēju ieaust Viļānu no-
vada krāsas, Viļānu novada domes speciālistiem I.Pizičai,
S.Upeniecei, E.Uzuliņai, Ē.Jermanovai, V.Arbidānam un

Jaunieši modina Viļānus
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saimniecības nodaļas darbiniekiem, dabas draugu radošās
pētniecības centra “Dadzis” vadītājai I.Klimanovai,
Viļānu kultūras nama vadītājai M.Cakulai un biedrībai
“Odziņa” par veiksmīgu sadarbību.

Jaunieši vēlas pateikties darbnīcu un meistarklašu da-
lībniekiem par atsaucību - pasākuma laikā par saziedotajiem
līdzekļiem jaunieši ir iegādājušies dzīvnieku barību un no-
gādājuši patversmei, lai kaut nedaudz ikdienā atslogotu
dzīvnieku aprūpi. Savukārt jau pirmdienas rītā sietspie-
des darbnīca vienoja jauniešus kopīgā darbā ar pašvaldī-
bas darbiniekiem, gatavojot auduma somas un krekliņus,
ar jauniešu sagatavoto Viļānu logo. Sietspiedes tehnikā sa-
gatavotās somas un krekliņi tika pasniegti Viļānu slimnīcas
personālam - speciālistiem, kuru darbs šajā vīrusa pan-
dēmijas laikā ir jo īpaši atbildīgs un saspringts. Projekta

izvērtēšanas pasākuma laikā Daugavas lokos jaunieši ap-
kopoja jautājumus Viļānu novada pašvaldības deputātiem
kā jauniešu vēstījumu, kuru nodot līdz ar apdrukātajām
somām veiksmīgas sadarbības turpinājumam. 

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2019.-31.08.2020.
Finansētājs: Programma „Eiropas Solidaritātes korpuss“,

ko administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Projekta finanšu dotācija: 6888,00 EUR
Plašāka informācija 
https://jaunatne.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne

Projektu vadītāja,
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par P/O “Dekšāres” dzimšanas
dienu tiek uzskatīts Jāņu laiks, to-
mēr šogad orķestris skaisti atzī-
mēja savas darbības 10 gadu ju-
bileju vasaras noslēgumā, 29.au-
gustā.

Desmit gadus atpakaļ, 2010.gadā,
kad orķestris sāka darboties viņiem ne-
bija pieejami nedz instrumenti, nedz
notis, nedz arī paši muzikanti. Taču or-
ķestra dibinātājs Jānis Benislavskis
kopā ar vēl dažiem entuziastiem bija
neatlaidīgs un sāka uzrunāt cilvēkus,
kuri kādreiz bija spēlējuši. Tāpat arī
tika meklēti, lūgti un vākti vecie in -
strumenti, kuri spēlēt gribētāju rokās
tika spodrināti un locīti līdz ieguva vē-
lamo skanējumu un izskatu.

Desmit gadu laikā orķestris ir au-
dzis līdz nepazīšanai. P/o “Dekšāres”
var lepoties ar savu lielo orķestrantu
pulku, 39 dalībnieku sastāvā, kurā ap-
vienojas trīs paaudzes un vairāku no-
vadu profesionālie mūziķi. Ir iegādā-
ti arī jauni instrumenti. Kolektīvam ir
vērojama ļoti liela izaugsme, kas ir bi-
jusi samērā strauja jau no paša sā-
kuma, kā arī skanējums un kvalitāte
ir sasnieguši augstu līmeni. Kā atzīst
J. Benislavskis: “Ieguldītais darbs nav
bijis veltīgs”.

Šobrīd neviens pagasta vai novada
pasākums vairs nav iedomājams bez
p/o “Dekšāres” dalības, tāpat arī tuvāki
un tālāki novadi ir iemīlējuši orķestri
un labprāt aicina un gaida ciemos. 

Ko pierāda arī varen kuplais pulks
sveicēju, kuri bija ieradušies apsveikt
orķestri. Katram bija, ko teikt un par
ko pateikties.

No Latvijas Nacionālā kultūras
centra p/o “Dekšāres” saņēma
Pateicības rakstu par desmit gados
paveikto pūtējorķestru darbības
jomā, bagātinot Latgales kultūras
norises un stiprinot nacionālo kul-
tūras vērtību – Dziesmu un deju
svētku tradīciju, kuru pasniedza

NKC pārstāvis Jānis Puriņš.
Ar pateicības un atzinības vārdiem

orķestri sveica arī Viļānu novada paš -
valdības priekšsēdētāja J.Ivanova,
Viļānu MMS direktore I.Brence,
Varakļānu pašvaldības priekšsēdētājs
M.Justs, Dekšāru pamatskolas direk-
tore D.Ceipiniece, Dekšāres pagasta
pārvaldes vadītāja Z.Žugunova.

Ar mākslinieciskiem priekšnesu-
miem sveica līnijdeju kolektīvs
“Bokonu Bryuklenes”, Saksofonistu
kvartets, Dziedošo jauniešu apvienī-
ba, vīru kopa “Kūzuls”, dramatiskā
kopa “Kūpā” un citi.

Paldies Jānim Benislavskim
par orķestra tradīciju iedibināša-
nu, Andrim Vīksnam par radošo
darbu orķestra vadībā un paldies
visam lielajam p/o kolektīvam par
orķestra attīstību un popularizē-
šanu ne vien Dekšāres pagasta un
Viļānu novada, bet arī valsts mē-
roga kultūras dzīvē.

Paldies ikvienam par kopā bū-
šanu un skaistajiem svētkiem!

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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20. augusta pēcpusdienā Viļānu kul-
tūras namā tika atklāta fotoizstāde
“Mātes dabas sāpes”, kura tika orga-
nizēta projekta “Zaļā palete” (Nr. LV-
RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnvei-
došana, īstenojot kopējus pasākumus
RU-LV pārrobežu reģionos”) ietvaros.
Izstādi veido iedzīvotāju (A.Bistrova,
A.Kozlovska, I.Smirnova, A.Kvasovs,
V.Malahovskis, F.Leščinska, O.Kvasova,
I.Klimanova) pavasarī uzņemtās un ie-
sūtītās fotogrāfijas, kurās ir redzamas
stihisko izgāztuvju vietas Viļānu novada
teritorijā. Tā būs skatāma Viļānu bib-
liotēkā visu septembra mēnesi un vē-
lāk ceļos pie pārējiem projekta partne-
riem Latvijā un Krievijā. 

Šī pēcpusdiena pulcēja kopā “zaļi” do-
mājošus viļāniešus, tostarp arī astoņas
ģimenes, kuras projekta ietvaros pie-
dalījās atkritumu šķirošanas eksperi-
mentā. Četru mēnešu garumā pilotpa-
sākuma dalībnieki aizpildīja dienas-
grāmatas, kurās atzīmēja radušos at-
kritumu daudzumu: papīrs, stikla pu-
deles un burkas, plastmasas iepakojums,
lielgabarīta atkritumi, bīstamie atkri-
tumi, nešķirotie atkritumi, organiskie
atkritumi. Iegūtos rezultātus apkopo-
ja dabas draugu radošais pētniecības
centra “Dadzis” vadītāja I.Klimanova.
Kā liecina iegūtie dati, tad nedēļā viens

Viļānu novada iedzīvotājs vidēji sara-
žo 1,5 kg jeb 76 kg gadā nepārstrādā-
jamo atkritumu un 19 iepakojuma vie-
nības, kas ir gandrīz 1000 iepakojumi
gadā. Lielāko īpatsvaru iepakojuma
plūsmā veido plastmasas iepakojums,
tad seko kompozītmateriāls, papīrs. 9%
no atkritumu apjoma veido stikla ie-
pakojums, bet mazāk izmantotā frak-
cija ir metāls – tikai 7%. 

Projekta aktivitātes ir vērstas uz ie-
dzīvotāju izglītošanu  atkritumu šķi-
rošanas jomā, dabas resursu saprātīgu
apsaimniekošanu un ieradumu maiņu,
lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi
un pievērstos bezatkritumu dzīvesvei-
dam. Līdz šim projekta īstenošanas lai-
kā iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties
kapsulas garderobes lekcijā, produktu
otrreizējās pārstrādes meistarklasēs kā
papīra liešanas un auduma maisiņu šū-
šanas darbnīcas, pārtikas drāniņu iz-
gatavošanas meistarklase, izmantojot
bišu vasku. Priecē tas, ka projekta ak-
tivitātes tiek organizētas sadarbībā ar
atkritumu apsaimniekošanas uzņē-
mumu SIA “ALAAS”. Projektam aiz-
sākoties, uzņēmuma pārstāvji Jurijs un
Edīte projekta dalībniekus iesākumā ie-
pazīstināja ar atkritumu šķirošanas pa-
matprincipiem. Martā uzņēmums pro-
jekta dalībniekiem piedāvāja apmeklēt

atkritumu šķirošanas poligonu “Križev -
ņīki”. Šoreiz pasākuma apmeklētāji ie-
saistījās azartiskā vides spēlē “Cirks”,
kurā bija jāatbild uz jautājumiem par
vides tēmu un aktīvākie dalībnieki va-
rēja saņemt veicināšanas balvas – vides
spēli un atkritumu šķirošanas somas. 

Projekta vadības grupa vēlas pa-
teikties A.Bistrovas, R.Rubas, A.Koz -
lovska, A.Kozlovskas, Ā.Moisejevas,
A.Kvasova, M.Graičonokas un D.Čei-
rānes ģimenēm par atsaucību pilotpa-
sākumā un jācer, ka arī pārējie pasā-
kuma apmeklētāji būs aizdomājušies par
aktīvāku atkritumu šķirošanu, jo “ne-
kas nav tik sakārtots, kā daba”, teicis
Cicerons.

Prezentācija par apkopotajiem datiem
atkritumu šķirošanas pilotpasākumā
skatāma www.vilanunovads.lv.

Projekta aktivitātes noslēgsies nā-
kamgad. Projekta kopējais budžets ir
646   735   EUR, līdzfinansējums no
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020. gadam ir 585
061,50 EUR (90 % no projekta budžeta).

Latvijas-Krievijas pārrobežu sa-
darbības programmu 2014.– 2020. ga-
dam līdzfinansē Eiropas Savienība,
Latvijas Republika un Krievijas
Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu
sadarbības programma 2014.–
2020. gadam finansiāli atbalsta vie-
notas pārrobežu attīstības aktivitātes
ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju,
izmantojot to potenciālu un atraša-
nās priekšrocības krustcelēs starp
Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju. Programmas mājas lapa
ir www.latruscbc.eu.

Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības prog rammas
2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldī-
bas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas,
kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Noslēdzies atkritumu
šķirošanas pilotpasākums


