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“Gada skolēns”, “Gada sportists”
un “Gada klase” titulu ieguvēji
2018./2019. mācību gadā!
Dekšāru pamatskolā:
Gada skolēns: Daniēls Zeps
(9.klase)
Gada sportists: Sandis
Locāns (9.klase)
Gada klase: 9.klase
Viļānu vidusskolā:
Gada skolēns:
4.-6. klasēs: Marta Bruzgule
(4.b)
7.-9. klasēs: Laura Svikša
(8.a); Gunta Kroiča (7.a);
Neļa Kristīne Malahovska
(9.a)
10.-12. klasēs: Jeļizaveta

Klimanova (12.a); Ineta
Gritāne (12.b)
Gada sportists:
5. klase un jaunāki: Alīna
Saprovska (5.a)
6.-7. klasēs: Edgars
Malinovskis (7.a)
8.-9.klasēs: Simona Prikule
(9.b)
10.-12.klasēs: Vladislavs
Buivids (12.b)
Gada klase:
2.-3. klasēs: 3.b. klase, audzinātāja Sandra Lāce
10.-12.klasēs: 10.a klase, audzinātāja Zigrīda Litvinova

Aktīvs dialogs

Viļānu novada pašvaldība realizē projektu @ctive Dialogue
on Cultural Heritage for the Future Europe –Futur@” (Aktīvs
dialogs par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
digitalizēšanu rītdienas Eiropas kontekstā). Projekts tiek
īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem”
2. atbalsta darbības 2.2. apakšpasākuma „Pašvaldību tīklojumi” (Networks of Towns) ietvaros. Tā kopējais budžets
ir 138 600,00 EUR.
27-30. martā Viļānu novada pašvaldības deputāte Indra
Šarkovska un Viļānu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Agita Vigupe piedalījās otrajā Eiropas konferencē, kas notika Spānijā Santjago de Kompostelā. Zīmīgi,
ka šī pilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Šeit vēl joprojām redzams un jūtams kultūrvēsturiskais mantojuma gars. Tās iedzīvotāji dzīvo, saglabājot un nododot nākamajām paaudzēm šo mantojumu
un tradīcijas.
Konferences laikā tika turpināta komunikācija un sa-

draudzības nostiprināšana starp 13 projektā iesaistītajām
pašvaldībām un to pārstāvētajām organizācijām no Itālijas,
Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Maltas, Slovākijas, Ungārijas,
Grieķijas, Bulgārijas, Spānijas, Horvātijas, Rumānijas.
Konferencē dalībnieki prezentēja kultūras tūrismu, kāds
tas ir pārstāvētajās valstīs. Tika runāts par vietējā kultūras
mantojuma saglabāšanu globalizētā pasaulē. Konferences
dalībnieki dalījās pieredzē par to, kā tiek digitalizēts kultūras mantojums viņu valstīs. Svarīgākā atziņa, ko secināja konferences organizatori un dalībnieki, ka mums,
Eiropas pilsoņiem ar atšķirīgu kultūru, jācenšas nodot kultūrvēsturiskais mantojums nākamajām paaudzēm tām saprotamā veidā. Konferences izskaņā notika pilsētu sadraudzības zvēresta parakstīšanas ceremonija.
Indra Šarkovska, Viļānu novada pašvaldības deputāte
Agita Vigupe, Viļānu kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Svenčoņi pašvaldības pārstāvju vizīte Viļānos
29.aprīlī Viļānu novada domi apmeklēja delegācija
no Svenčoņi pašvaldības (Lietuva). Ciemiņi piedāvāja savu sadarbību pārrobežu projekta ietvaros.
Kopīgi tika apspriestas idejas, kā sekmīgāk stiprināt vietējo kopienu kapacitāti, attīstīt infrastruktūru un veicināt
NVO sektora iniciatīvas kopīgu resursu apvienošanas nolūkā.
Viļānu novada pašvaldība gatavojas iesniegt projekta pieteikumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sa-

darbības programmas izsludinātajā konkursā (Eiropas kaimiņattiecību instruments 2014.–2020.g.), kurš noslēgsies
31. maijā, tādēļ šī vizīte bija svarīgs punkts abu pašvaldību attiecību stiprināšanā un turmākās sadarbības veicināšanā.
Vizītes noslēgumā viesi apmeklēja Viļānu Sv. Erceņģeļa
Miķeļa Romas katoļu baznīcu. Delegāciju patīkami pārsteidza Viļānu draudzes veiktie ieguldījumi telpu un baznīcas dārza labiekārtošanā un sajūsmināja tēva Rinalda
Stankēviča MIC stāstījums.
Foto: K. Kotāne un L. Malinovska
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Projekts
“Nāc, stājies
blakus un
spēlējam”

Viļānu kultūras nams projekta
“Nāc, stājies blakus un spēlējam”
ietvaros organizēs vasaras meistardarbnīcas novada bērniem un
jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Projekts ir guvis VKKF finansiālu atbalstu 1800 EUR apmērā, pašvaldības līdzfinansējums
sastāda 240 EUR. Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz šī gada
jūlijam. Dalībnieki varēs uzlabot
savas prasmes tautas mūzikas instrumentu spēlē, sajust kopā muzicēšanas, dziedāšanas un dancošanas prieku.
Projekta ietvaros, bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem tiek aicināti piedalīties vasaras meistardarbnīcās – mācīties tautas mūzikas
instrumentu spēli, dziedāšanu, kopmuzicēšanu, tradicionālos dančus un
meistarklases amata prasmju apgūšanā (tekstildarbiņi mazajiem un pītās jostas un celaines), radoši darboties nodarbībās “Spēlēšanās ar mūziku”, brīvajā laikā izzināt dabu “Meža
nodarbībās”.
Meistardarbnīcu grupas:
vJaunākā grupa 5-8 gadiem
vMandolīnas spēle
vCītaras un bubyna spēle
vDziedāšana
vAkordeona spēle
vKokles spēle
vVijoļspēle
Pieteikšanās norit personīgi Viļānu
kultūras namā vai elektroniski sūtot
ANKETU uz e-pastu: vilanu_kn@inbox.lv vai uz adresi: Viļānu KN,
Kultūras laukums 2, Viļāni, LV-4650.
Informācija un anketa pieejama arī
Viļānu novada mājas lapā: www.vilani.lv. Plašāka informācija pa tel.
28662346 (Margarita) un tel.26154047
(Inga)
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Malinovska
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Viļānu novada Jauniešu
forums 2019

18. maijā norisinājās Eiropas
Solidaritātes korpusa projekta
„Pakāpieni attīstībai“ ietvaros
rīkotais Viļānu novada Jauniešu
Forums, kurā dalību ņēma aptuveni 60 jaunieši. Par jauniešu nozīmi novada un Latgales teritorijā izteicās gan Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina
Ivanova, gan Izglītības un zinātnes
ministre Ilga Šuplinska, veltot atzinīgus vārdus Viļānu novada jauniešu iniciatīvu spēkam!
Jauniešus iedvesmoja bijušo viļāniešu Daces Blūmas-Vincevičas un
Anastasijas Kvitovas stāstījums par izglītības un karjeras ceļu viņu dzīvēs.
Lielāko dienas daļu jaunieši pava-

dīja neformālās izglītības aktivitātēs,
apspriežot astoņu nozīmīgāko kompetenču vietu jaunieša dzīvē un
Viļānu novada teritorijā, kā arī izspēlēja vairākus konkursus, kuriem
balvas bija sagādājuši pasākuma
sponsori Milzu!, Lubāna mitrāja informācijas centrs un Cherry Picking.
Kā jauniešu gaidītākais foruma viesis bija komiķis Jānis Skutelis, kurš līdz
15 gadu vecumam bija Dekšāru iedzīvotājs. Jānis dalījās pieredzē par im-

provizācijas teātri, kā arī stāstīja par
pusaudža gadu ēverģēlībām skolas laikā Dekšārēs.
Jauniešu grupa saka lielu paldies
Rēzeknes novada jauniešu pārstāvju
ciemiņiem, foruma viesiem Dacei,
Anastasijai un Jānim, foruma sponsoriem, Viļānu KN kolektīvam, kā arī
Ivetai, Karmenai un Ilgai par atbalstu
projekta ietvaros!
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Malinovska

Vasaras atpūtas grupas iespēja bērniem no 7 līdz 12 gadiem
Laika posmā no 6. jūnija līdz 28. jūnijam, Viļānos, SAC „Cerība“, tiek organizēta vasaras atpūtas grupa Viļānu novada bērniem vecumā no 7 līdz 12
gadiem.
Pieteikšanās un sīkāka informācija telefoniski pie SAC „Cerība“ sociālās
darbinieces pa tālruni 26662967 !
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Uzsākts Eiropas Solidaritātes korpusa projekts
“Pakāpieni attīstībai”
Vēl krietnu laiku pirms projekta uzsākšanas datuma - 1.aprīļa,
Viļānu novada
aktīvo jauniešu
grupa tikās, lai noteiktu prioritāros neformālās izglītības pasākumus, tādējādi pilnveidojot savas kompetences, kas nodrošinātu raitāku projekta gaitu līdz
pat projekta noslēgumam 2020.gada 31.martam. Kā
primārā kompetence tika izvirzīta digitālās prasmes.
Viens no mūsdienu komunikācijas stūrakmeņiem ir
tieši digitālā vide, kur šobrīd notiek gan visplašākā saziņa, gan publiskā tēla veidošana. Tieši šī iemesla dēļ
jaunieši 13.aprīlī, Dabas draugu centrā “Dadzis”, pasniedzējas Līgas Siliņas vadībā apguva līdz šim neiepazītas sociālo mediju efektīvas izmantošanas iespējas
un Viļānu jauniešu publiskā tēla veidošanas pamatprincipus, kas tuvākajā laikā tiks liktas lietā, pildot mājasdarbu un veidojot oficiālo Viļānu Jauniešu lapu
Facebook.com, turpmāk tieši tur izvietojot informāciju
par nākotnē gaidāmajiem jauniešiem aktuālajiem pasākumiem Viļānu novadā, aicinot aktīvi līdzdarboties no-

vada sabiedriskajā dzīvē un paust savu viedokli plašāk.
Vairāk par projektu: “Pakāpieni attīstībai” iniciatoru kodolu veidos 10 jauniešu grupa, kuri uzņemsies atbildību
gan par aktivitāšu plānu un to īstenošanu, gan par finanšu
plānošanu un apkārtējo jauniešu informēšanu par plānotajiem pasākumiem, tos mudinot iesaistīties aktivitātēs,
tādējādi paplašinot novada aktīvo jauniešu loku, kas nākotnē nodrošinās ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu sadarbību ar novada politiķiem un administrāciju. Projekta
“Pakāpieni attīstībai” budžets no 2019.gada 1.aprīļa līdz
2020.gada 31.martam griezumā sastāda 6888 eiro, kas tiks
finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Samanta Reine
Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupas dalībniece

Viļānu novadā atklāts Latvijā pirmais Kaņepju muzejs

1. maijā Dekšāru pagasta Obelišku ciemā pulcējās vairāk nekā simts novada iedzīvotāji un viesi,
lai piedalītos „Obelisk Farm“ Kaņepju muzeja atklāšanā.
Saimnieki Andris un Debora jau vairākus gadus rosās
savā viensētā un audzē sējas kaņepes, kur pārstrādes procesā tiek izmantotas visas auga daļas- kamēr sēklas un lapas iepriecina gardēžus, tikmēr šķiedra lieti noder kaņepju
papīra izveidē. Saimniecības ēkās ir izvietota Kaņepju skola, veikaliņš un nu jau arī muzejs. Ciemiņiem muzeja atklāšanas pasākumā bija iespēja piedalīties gan kaņepju ēdiena meisterklasēs kopā ar Lauru Lin, gan izveidot savu kaņepju papīra loksni. Svinīgajās uzrunās Latvijas
Industriālo kaņepju asociācijas pārstāvis pārsteidza Andri
APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 28.marta
lēmumu (prot. Nr.3§ 34)

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.111
„Grozījumi 2013.gada 5.decembra saistošajos
noteikumos Nr.58 „Par aprūpes mājās darba
organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Viļānu novadā””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,

4

Višņevski un Venerandu
Stramkali ar asociācijas
Goda biedru statusa iegūšanu. „Obelisk Farm“
kaimiņiene Dzidra
Bruzgule saimniekiem
pateicās par viensētas sakārtošanu, dzīvības iedvešanu apkārtnē un
atbalstu brīdī, kad pērn
Dzidras mazdārziņā policija uzsāka kaņepju
stādu iznīcināšanu, uzskatot tos par narkotiskajiem augiem.
Par muzejā izstādītajiem eksponātiem katrs
apmeklētājs varēs uzzināt vairāk, apmeklējot
unikālo saimniecību ģimenes vai draugu pulkā! Viļānu novada pašvaldība priecājas par „Obelisk Farm“ sasniegumiem
un vēl degsmi arī turpmāk!
Laura Malinovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
1. Izdarīt 2013.gada 5.decembra Viļānu novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 58 „Par aprūpes
mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas
kārtību Viļānu novadā” šādus grozījumus:
2. Izteikt noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:
“15.Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu par
Viļānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
personām, kuras atbilst 4. punktā minētajiem
nosacījumiem un:
15.1. kuru vidējie ienākumi nepārsniedz 250 EUR mēnesī;
15.2. kurām piešķirts kopšanas pabalsts (kurš netiek
vērtēts par ienākumu) un aprūpējamā persona atzīta par
trūcīgu personu.”
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

3. Izteikt noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Personām, kuras saņem aprūpes mājās
pakalpojumu un, kuru vidējie ienākumi ir no 251 EUR
līdz 325 EUR mēnesī, tiek noteikta līdzdalības maksa.”
Izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
“17.Pakalpojums aprūpe mājās netiek nodrošināts no
pašvaldības budžeta līdzekļiem (par pakalpojumu maksā
pašas personas), personām, kuru ienākumi ir lielāki par
325 EUR mēnesī.”
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
Paskaidrojuma raksts
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas saistošajiem noteikumiem Nr.111
„GrozƯjumi 2013.gada 5.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 „Par aprǌpes
mƗjƗs darba organizƝšanu un pakalpojuma saƼemšanas kƗrtƯbu ViƺƗnu
novadƗ””
Paskaidrojuma raksta sadaƺas

NorƗdƗmƗ informƗcija

1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

ViƺƗnu novada pašvaldƯbƗ ir spƝkƗ 2013.gada 5.decembra
saistošie noteikumi Nr.58 „Par aprǌpes mƗjƗs darba
organizƝšanu un pakalpojuma saƼemšanas kƗrtƯbu ViƺƗnu
novadƗ”.
Noteikumus pielietojot praksƝ, ka arƯ Ƽemot vƝrƗ personu
ienƗkumu celšanos (pensijas indeksƗcijas, u.c.) secinƗms, ka ir
grozƗmi daži punkti, kuros paredzƝti nosacƯjumi saƼemt
pašvaldƯbas apmaksƗtu aprǌpes mƗjƗs pakalpojumu.

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

Ar norƗdƯtƗjiem grozƯjumiem tiks grozƯts saistošo noteikumu
15.-17.punkts.
Nav attiecinƗms.

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi pašvaldƯbas
teritorijƗ
5. InformƗcija par konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

Nav attiecinƗms.

Nav notikušas.

5. Aizstāt noteikumu 8.3.1.apakšpunktā skaitli „75” ar
skaitli „90”.
6. Papildināt noteikumus ar 8.3.11. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„8.3.11.daudzbērnu ģimenēm, kurā piešķirts TĢS un
kuras dzīvo dzīvokļos ar malkas apkuri, centralizētā
ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu, par ko ir noslēgts
līgums ar “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS”, pabalsts ir 110
EUR apmērā pusgadā;”
7. Aizstāt noteikumu 8.3.2.apakšpunktā skaitli „60” ar
skaitli „75”.
8. Aizstāt noteikumu 8.3.3.apakšpunktā skaitli „86” ar
skaitli „100”.
9. Izteikt noteikumu 8.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8.4.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts TĢ(P)S,
kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki par pašvaldības noteikto garantēto minimālo ienākuma līmeni
un kuras dzīvo privātmājās, pabalsts ir 90 EUR apmērā
gadā, šī statusa ģimenēm ar bērniem pabalsts ir 110 EUR
apmērā gadā; daudzbērnu ģimenēm pabalsts ir 150 EUR.”
10. Aizstāt noteikumu 8.4.2.apakšpunktā skaitli „80”
ar skaitli „90”.
11. Aizstāt noteikumu 8.4.3.apakšpunktā skaitli „100”
ar skaitli „120”.
12. Izteikt noteikumu 11.1.punktu šādā redakcijā:
“11.1.Pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam un
pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.354”Audžuģimenes noteikumi”.
13. Svītrot noteikumu 11.2.punktu .
14. Svītrot noteikumu 11.4.punktā vārdus “un 11.2” .
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 28.marta
lēmumu (prot. Nr.3 § 32)

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.109
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015.gada
24.septembra saistošajos noteikumos Nr.76
„Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas
kārtība Viļānu novadā””

Paskaidrojuma raksts
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas saistošajiem noteikumiem Nr.109
„GrozƯjumi ViƺƗnu novada pašvaldƯbas 2015. gada 24.septembra saistošajos
noteikumos Nr.76„ SociƗlƗs palƯdzƯbas pabalsti un to piešƷiršanas kƗrtƯba ViƺƗnu
novadƗ””
Paskaidrojuma raksta sadaƺas

NorƗdƗmƗ informƗcija

1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

ViƺƗnu novada pašvaldƯbƗ ir spƝkƗ 2015. gada 24.septembra
saistošie noteikumi Nr.76„ SociƗlƗs palƯdzƯbas pabalsti un to
piešƷiršanas kƗrtƯba ViƺƗnu novadƗ”.
Saistošajos noteikumos ir paredzƝts dzƯvokƺu pabalsts personƗm
ar invaliditƗti un pensionƗriem, kuri dzƯvo vieni un, kuriem nav
apgƗdnieku. ƻemot vƝrƗ personu izdevumu pieaugumu (preþu
un pakalpojumu cenu inflƗciju) ir nepieciešams noteikt lielƗkus
dzƯvokƺa pabalstus.
Noteikumi papildinƗmi ar dažƗm personu kategorijƗm –
trǌcƯgƗm daudzbƝrnu ƧimenƝm, kurƗm ir tiesƯbas saƼemt
pabalstu dzƯvokƺa Ưres un komunƗlo pakalpojumu maksas un
pabalstu apkures maksas segšanai.
Noteikumos jƗprecizƝ punkti par pabalstu audžuƧimenei.

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

Ar norƗdƯtƗjiem grozƯjumiem tiks grozƯts saistošo noteikumu
8.2.1.-8.2.3, 8.3.1.-8.3.3., 8.4.1.-8.4.3. apakšpunkts un 11.2. un
11.4.punkts.
Noteikumi papildinƗti ar 8.2.3.1 un
8.3.1.1.apakšpunktu.
Nav attiecinƗms.

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,

Izdarīt 2015.gada 24.septembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu 8.2.1.apakšpunktā skaitli „72” ar
skaitli „90”.
2. Aizstāt noteikumu 8.2.2.apakšpunktā skaitli „86” ar
skaitli „110”.
3. Aizstāt noteikumu 8.2.3.apakšpunktā skaitli „43” ar
skaitli „50”, skaitli „57” ar skaitli „70”.
4. Papildināt noteikumus ar 8.2.31. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„8.2.31. daudzbērnu ģimenēm, kurā piešķirts TĢS un
kuras dzīvo dzīvokļos ar centrālapkuri, par ko ir noslēgts
līgums ar “VIĻĀNU SILTUMS”, pabalsts ir 90 EUR
apmērā pusgadā;”
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi pašvaldƯbas
teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm procedǌrƗm
6. InformƗcija par konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

Nav attiecinƗms.

Jaunas struktǌras nav jƗveido. Dokumentus iesniedz, izskata un
lƝmumus par sociƗlajiem pabalstiem pieƼem ViƺƗnu novada
pašvaldƯbas SociƗlais dienests.
Nav notikušas.

Viļānu
novada
domes
ViƺƗnu novada
pašvaldƯbas
domes pašvaldības
priekšsƝdƝtƗja
Jekaterinapriekšsēdētāja
Ivanova

Jekaterina Ivanova
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VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS „LATGALE UN TĀS
IEDZĪVOTĀJI XIX. GS. POĻU PĒTNIECES STEFĀNIJAS UĻANOVSKAS
ETNOGRĀFISKAJOS DARBOS“ MODERNIZĀCIJA
Kultūras ministrija šī gada janvārī izsludināja projektu konkursu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma”.
Atbalstu saņēma arī Viļānu Novadpētniecības muzeja izstrādātais projekta pieteikums „VIĻĀNU NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS „LATGALE UN TĀS IEDZĪVOTĀJI XIX. GS. POĻU PĒTNIECES STEFĀNIJAS UĻANOVSKAS ETNOGRĀFISKAJOS DARBOS“ MODERNIZĀCIJA”.
Viļānu Novadpētniecības muzeja pieteikums izsludinātajā
projektu konkursā tika iesniegts ar mērķi sekmēt Viļānu
Novadpētniecības muzeja attīstību, konkurētspēju, attīstot izpētes rezultātu izmantošanas iespējas atbilstoši mūsdienu sabiedrības vajadzībām.
Izskatot Viļānu Novadpētniecības muzeja projekta pieteikumu par pastāvīgās ekspozīcijas modernizāciju, no
Kultūras ministrijas tika piešķirts finansējums 1232.00 EUR

apmērā, Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai sastāda 308.00 EUR apmērā. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks savākts, izvērtēts un trijās valodās sagatavots materiāls, kurš tiks izmantots interaktīvā stenda satura radīšanai.
2017. gadā muzejā jau tika izbūvēts poļu pētnieces
Stefānijas Uļanovskas kabineta fragments. Muzeja apmeklētājiem ir iespēja audio formātā noklausīties 19. gs.
etnogrāfes pierakstītās pasakas gan latgaliešu, gan arī
latviešu, krievu un poļu valodā. Šoreiz projekta ietvaros ir ieplānota muzeja krājumu papildināšana ar tautas dziesmām, parunām, S.Uļanovskas rakstīto vēstuļu kopijām.
Viļānu Novadpētniecības muzeja vadītāja
Margarita Skangale
Projektu vadītāja Karmena Kotāne

Katoļu kapusvētki 2019. gadā
2019.gadā kapusvētki Viļānu, Nagļu, Ostrones un
Rikavas draudzēs notiks sekojošā kārtībā:
Akremu kapsētā- 15. jūnijā 13:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Bokānu kapsētā- 25. maijā 13:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Brikuļu kapsētā- 11.maijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Broku kapsētā- 8. jūnijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Jokstu kapsētā- 2. jūnijā 13:00 (ar sv. Mise 11:30 Rikavas
baznīcā)
Kūkoju kapsētā- 25. maijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Lagonu kapsētā- 18. maijā 13:00 (ar sv. Mise 19. maijā 12:00
Viļānu baznīcā)
Makužu kapsētā- 13. jūlijā 13:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Masaļsku kapsētā- 1. jūnijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Medinsku kapsētā- 6. jūlijā 13:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Murānu kapsētā- 7. jūlijā 13:00 (ar sv. Misi 11:30 Rikavas
baznīcā)
Nagļu jaunajā kapsētā- 24. augustā 13:00 (ar sv. Misi 12:00
Nagļu baznīcā)

Nagļu vecajā kapsētā- 25. augustā 13:00 (ar sv. Misi 12:00
Nagļu baznīcā)
Privšu kapsētā- 21. jūlijā 13:00 (ar sv. Misi 11:30 Rikavas
baznīcā)
Pustinku kapsētā- 1. jūnijā 13:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Rampānu kapsētā- 20. jūlijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Rikavas kapsētā- 18. augustā 13:00 (ar sv. Misi 17.augustā
16:00 Rikavas baznīcā)
Solaskungu kapsētā- 18. maijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Sopru kapsētā- 15.jūnijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Tevenānu kapsētā- 27. jūlijā 15:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Trūpu kapsētā- 20. jūlijā 13:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Vecmurānu kapsētā- 6. jūlijā 14:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Viļānu kapsētā- 3. augustā 15:00 (ar sv. Misi kapsētā)
Zamožu kapsētā- 15. jūnijā 15:00 (ar sv. Misi 16. jūnijā 14:00
Pustinkas kapličā)
Zirkolna kapsētā- 16. jūnijā 13:00 (ar sv. Misi 11:30 Rikavas
baznīcā)
Zvīdreņu kapsētā- 8. jūnijā 13:00 (ar sv. Misi kapsētā)
t. Rinalds Stankēvičs MIC, draudžu prāvests
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