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Viļānos notiks tradicionālā Lauku diena

SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”,
APP “Agroresursu un ekonomiskas institūts” sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību aicina visus interesentus uz jau ierasto Lauku dienu Viļānos, kas
norisināsies 11. jūlijā, plkst. 10.30.
Arī šogad Lauku diena notiks Latgales lauksaimniecības
zinātnes centra izmēģinājumu laukos, kur testē vairākas augu
kultūras. Lauku dienu apmeklētājiem šis pasākums ir kļuvis par tradīciju, kur var satikties ar kolēģiem un sadarbības partneriem, kā arī uzzināt jaunākās nozares aktualitātes un tehnikas iekārtas, ko pielieto saimniecībās.
Pasākuma laikā notiks lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju agrotehnisko paņēmienu pētījumu rezultātiem, ar pākšaugu šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar vasaras un ziemas rapša jaunākajām šķirnēm un
to audzēšanas tehnoloģijām, ar kaņepju šķirņu audzēšanas
tehnoloģijām, ar šķiedras linu kolekciju un selekciju, tiks salīdzinātas kartupeļu šķirnes un to audzēšanas tehnoloģijas,
tiks demonstrēti bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumi, kā arī sojas un lopbarības miežu izmēģinājumi.
Lauku dienas dalībnieki:
Zemkopības ministrija, Agroresursu un ekonomikas institūts, AREI Priekuļu pētniecības centrs, AREI Stendes
pētniecības centrs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,

Malnavas koledža, Biomasas Tehnoloģiju centrs, LLKC
Rēzeknes nodaļa, Latvijas industriālo kaņepju asociācija,
Baltiks EAST, BASF, Baltic Agro, Lantmannen SW Seed
AB, Yara, Syngenta, Nufarm, Bio Energy, Latraps, Agrolitpa,
Linas Agro, Ražošanas tehnoloģijas-GreenOK, Corteva
Agriscience, Saulkalne S (Faxe Kalk A/S), Graintech, EURORISK Latvija, Greising Latvia, Wurth, Seesam
Insurance AS, Baltic Invest, Tehauto Latgale, KG Knutsson,
Auto Welle, Citadele līzings un faktorings, Baltic
Publishing Group, SEB banka, Domenikss, Swedbank līzings, Klajumi, Balta, Neste Latvija, Cross Chem, Dotnuva
Baltic, Konekesko Latvija, Dojus Latvija, Agritech,
Baumaschinen Lettland, Vaderstad, Lytagra, Pakavs,
Valtek, Intrac Latvija, Avesco, Ingteh, Gultnis , Agrimatco
Latvia, Inchape Motors Latvia, Wess Auto Group, Moller
Auto, Moller Auto Latvia, AD REM Auto, IKU Eduards,
Lolus, Agrio, Avar Auto, Volvo Truck Latvia, Agrotehnika
Smiltene, Silja, Amazone, Precision Farming, Armuss,
Kalnakrogs, Agritrade R, AgTech, Hansa Flex Hidraulika,
Investa Ltd, Agerona, Vairis Š, Agro Broker, Mežsaimnieks,
Auto Blitz, Mūsa Motors, Green Motors, Baltyre Latvia,
Dobeles Dzirnavnieks, Zelmeņi, DeLaval, Horst Serviss,
Salika, Winkler baltija, Baltic Vianco Trading, Life Group,
Eternic Baltic, UAB Renteksa, UAB Kretagra, Cēsu Gaļas
kombināts, Timac Agro Latvia, AnAgro, Scandagra Latvia
SIA, Rēzeknes Dzirnavnieks, Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība.

Darba kārtība:
9:30-10:30 - Dalībnieku reģistrācija
10:30 -11:00 - Atklāšana
11:00- 17:00
l Jaunākās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi
l Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas, agrotehnisko paņēmienu pētījumi (ziemāju un vasarāju graudaugu kultūras)
l Vasaras rapša jaunākās šķirnes, to audzēšanas tehnoloģijas
l Kaņepju selekcija un audzēšanas tehnoloģija
l Šķiedras linu kolekcija un selekcija
l Kartupeļu šķirņu salīdzināšana un audzēšanas tehnoloģija
l
Bioloģiskās lauksaimniecības izmēģinājumu demonstrējumi
l Sojas un lopbarības miežu izmēģinājumi
Informācija par pasākumu:
Dr. Agr. Veneranda Stramkale, tālr. 29465004, epasts:llzc.vilani@gmail.com
Informācija par tehnikas demonstrējumiem:
Mg. Aldis Stramkalis, tālr. 26665575,
pasts:aldis.llzc@gmail.com

e-

Informācija par tirdzniecības iespējām:
Ērika Jermanova, tālr. 24864734, e-pasts: tirgus@vilani.lv
Lauku dienas norises vieta:
Viļānu – Rēzeknes šosejas 3. km

Peldūdeņu testēšana
Viļānu novadā

Pašvaldība saņēmusi peldūdeņu testēšanas rezultātus no mikrobioloģiskās un fizikāli-ķīmiskās izmeklējumu laboratorijas. Peldūdeņi pārbaudīti divās oficiālās peldvietās – Maltas upē un Radopoles
ezerā.
Testēti rādītāji, kas noteikti normatīvajā aktā – 2017.gada
28.novembra Ministru kabineta noteikumos nr. 692
“Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. Ūdens paraugos analizēti cilvēka veselību apdraudoši mikrobioloģiskie rādītāji
– Escherichia coli un Zarnu enterokoki. Maltas upes un
Radopoles ezera peldvietās peldūdeņi atbilst prasībām un
tie, kuri vēlas peldēties, var justies droši.
Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Laura Malinovska

Vasaras piektdienas –
kino dienas Viļānu
Kultūras namā!
Sākot no 28. jūnija, piektdienās, Viļānu Kultūras namā
tiks izrādītas filmas gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Sīkāka informācija par katru no plānotajām filmām tiks
izvietota mājaslapā www.vilanunovads.lv un uz ziņojumu dēļiem!

Apmeklētājus un dalībniekus, publicējot fotogrāfijas sociālajos tīklos (Instagram un Facebook), aicinām izmantot
mirkļbirkas #EsLaukuDienā2019 un #Viļāni.
Tiksimies Lauku dienā Viļānos!
Pasākumu organizē:

Sadarbībā ar:
Informāciju sagatavoja
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Laura Malinovska

2

Meklējam Viļānu
muižas fotogrāfijas
Gadsimtiem ilgi Viļānu vēsturi veidoja notikumi
Viļānu muižā un tās īpašnieki. Tomēr šodien liecību par
to, kā muiža, tās ēkas un iemītnieki izskatījās agrāk, ir
gaužām maz. Tāpēc aicinām ikvienu, kam ir saglabājušās
liecības par Viļānu un arī Radopoles muižām fotogrāfijās,
dalīties ar tām, lai iegūtu pilnīgāku informāciju par
muižas ikdienu dažādos laika posmos un dzīvi tajā.
Līdz 1. augustam elektroniski fotogrāfijas un
informāciju par tajās redzamo var iesūtīt uz e-pasta
adresi laura.malinovska@vilani.lv . Oriģinālus aicinām
nogādāt Viļānu novada pašvaldībā (1.9. kab.) vai arī
zvanīt uz tālr. 64662086, lai tās varētu ieskenēt un uzreiz
atgriezt Jums atpakaļ!
Viļānu muiža ir sniegusi lielu ieguldījumu Viļānu
attīstībā. Tagad, pamazām apkopojot informāciju par
muižu, mums ir iespēja uzzināt, kā tā izskatījās pagātnē.
Kopā mēs varam!
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Saņemts atbalsts Pūtēju orķestra
materiāltehniskās bāzes izveidei

Šopavasar Viļānu Mūzikas un mākslas skola ir saņēmusi Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu
projekta „Pūšaminstrumentu spēles programmu materiāltehniskās bāzes uzlabošana” īstenošanai. Projekta
būtība ir izveidot Pūtēju orķestrim nepieciešamo materiāltehnisko bāzi, iegādāties nepieciešamos mūzikas
instrumentus. Projekta mērķis ir :
1.Nodrošināt kvalitatīvu Pūšaminstrumentu spēles
programmu apguvi;

2. Popularizēt pūšaminstrumentu spēli;
3. Atvērt jaunas Pūšaminstrumentu spēles programmas - „Trombona spēle” un „Eifonija spēle”.
Vēlamies, lai skolas pūtēju orķestris izveidojas par
spēcīgu un kvalitatīvu mūzikas kolektīvu, kas atskaņotu mūziku ne tikai skolā, bet arī novadā un ārpus tā robežām.
Šis un līdzīgi projekti ir liels atbalsts profesionālās
ievirzes skolu attīstībai un konkurencei.
Paldies Viļānu novada domei, Valsts kultūrkapitāla fondam par piešķirto naudu.
Projekta kopējais budžets EUR 3978.00, t.sk. Valsts
kultūrkapitāla fonda EUR 3100.00 un pašvaldības finansējums 878,00.
Informāciju sagatavoja
Viļānu mūzikas un mākslas
skolas direktore
Inta Brence

E-asistents – neaizstājams palīgs
e-pakalpojumu saņemšanā
Lai e-pakalpojumus portālā Latvija.lv varētu saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir
izstrādāts īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais e-pakalpojums. Šī pakalpojuma mērķis
ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt pakalpojumus
elektroniski.
Pilnvarotā e-pakalpojuma jeb e-asistenta darbības
principus šā gada februārī apstiprināja Ministru kabinets, pieņemot grozījumus noteikumos, kuri nosaka
valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanu centru darbības kārtību.
E-asistents ir Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru (VPVKAC) darbinieks, kuram
klients savā vārdā uztic pieteikt vienu konkrētu VSAA
pakalpojumu. Līdz ar to, tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav iespējams
izmantot e-pakalpojumus.
Viss, kas jādara – jāņem savs personu apliecinošais
dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz tuvāko VPVKAC un jālūdz klientu apkalpošanas centra
darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes – pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā VSAA pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta
vārdā pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes laiku un
atbildes saņemšanas iespējām.
Pašlaik Latvijā izveidoti 109 klientu apkalpošanas
centri 84 pašvaldībās. Visu VPVKAC adreses var atrast portālā Latvija.lv sadaļā “Vienotie pakalpojumu
centri”.
Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), tad e-asistenta nodrošināšana uzlabos e-pakalpojumu pieejamību fiziskām persoVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

nām, jo tie, kas neizmanto elektroniskās identifikācijas līdzekļus, nepaliks “ārpus” e-pakalpojumu saņēmēju
loka. Vienlaikus pilnvarotā e-pakalpojuma funkcionalitāte mazinās arī administratīvo slogu iestādēm, jo
tiek paplašināts to cilvēku loks, kas pakalpojumus var
pieteikt un saņemt elektroniski, nevis tikai klātienē vai
pa pastu.
E-asistents darbībā tika pārbaudīts pērn oktobrī septiņos klientu apkalpošanas centros Aizputē, Dagdā,
Ķekavā, Pļaviņās, Priekulē un Stopiņos. Kopš pilotprojekta uzsākšanas, ar e-asistentu palīdzību tika pieteikti 2812 VSAA pakalpojumi, tādējādi apliecinot šāda
risinājumu nepieciešamību un lietderību. Statistikas
dati rāda, ka ik nedēļu šo pakalpojumu izmanto no 95
līdz 116 klientiem.
VPVKAC izveide Latvijā tika uzsākta 2015. gadā.
Klientu centros vienuviet var saņemt pašvaldību, Valsts
ieņēmumu dienesta, VSAA, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras,
Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta,
Lauksaimniecības datu centra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus. Tāpat centros var saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbam ar datoru, internetu, jautājumos par e-adreses izveidi u.c.
VPVKAC darbiniekiem pastāvīgi tiek nodrošinātas
mācības, lai darbinieki spētu iedzīvotājiem nodrošināt
valsts un pašvaldību pakalpojumus arvien kvalitatīvāk
un plašāk. VPVKAC darbinieki ir iesaistīti arī VARAM
īstenotās programmas “Mana Latvija. Dari digitāli” digitālo aģentu mācībās, kuru laikā apgūst e-pakalpojumu,
e-paraksta un e-adreses lietošanas nianses, kā arī jautājumus, kas saistīti ar drošu darbošanos internetā.
Visas šīs zināšanas digitālie aģenti – centru darbinieki
vēlāk izmanto savā ikdienas darbā. Informāciju par programmu un sev tuvāko digitālo aģentu meklē vietnē
mana.latvija.lv Digitālo aģentu kartē.
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Latgales reģiona jaunieši ar medaļām
atgriezās no pludmales sporta spēlēm
Visaginā

2019. gada 1. jūnijā Visaginā (Lietuvā) norisinājās
pludmales sporta spēles jauniešiem Latvijā un
Lietuvā. Tajās piedalījās 50 dalībnieki no Latgales
reģiona, pārstāvot Balvu, Daugavpils, Dagdas,
Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Rēzeknes un Viļānu novadu, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības. Šajā pasākumā Latgales reģiona jauniešu komandas ieguva 11 godalgotas vietas (4 komandas ieguva 1.vietu,
3 komandas – 2.vietu, bet 4 komandas – 3.vietu).
Pludmales volejbola izspēlēs pirmo vietu ieguva Sandis
Vaškevičs un Adrians Vaškevičs no Ludzas novada (zēni vecuma grupā līdz 17 gadiem). Ainai Zubrovai un Karīnai
Beinarei no Daugavpils novada izdevās izcīnīt 2. vietu pludmales volejbolā (meitenes vecuma grupā līdz 17 gadiem).
Savukārt vecuma grupā no 17 gadiem sīvā konkurencē zelta medaļu ieguva Santa Springa un Elīna Mičule no Rēzeknes
novada, bet Rēzeknes novada puišu komanda – Andrejs
Kazlovs un Juris Bistrovs – ieguva bronzas medaļu. Kopumā
izspēlēs piedalījās 36 komandas (72 dalībnieki).
Zelta medaļas pludmales futbolā ieguva apvienotā Līvānu
un Viļānu novadu komanda – Intars Zeps, Roberts
Karkovskis, Andis Šarigins, Sandis Locāns un Arvis Veips
(zēni vecuma grupā 15-16 gadi). Otrie šai vecuma grupā
palika Daugavpils novada puišu komanda – Ēriks Gravelis,
Ēriks Gusevs, Rihards Vaņkovs, Romāns Atrahimovičs,
Vladislavs Kuzmickis, Valentīns Meinarts un Dmitrijs
Ivanovs. Daugavpils pilsētas meiteņu komanda ieguva sudraba medaļas, bet Rēzeknes novada meiteņu komanda –
Elīza Poiša, Santa Springa, Elīna Mičule, Amanda
Lucijanova un Lāsma Novika – ieguva bronzas medaļu pludmales futbolā. Šajā disciplīnā piedalījās 14 komandas (70
dalībnieki).
Savukārt strītbolā Latgales reģiona komandas ieguva
4 godalgotas vietas. 1.vietā ierindojās komanda “Rivers”
no Daugavpils – Rimants Vilcāns, Rihards Safins un Artūrs
Bozovičs (zēni vecumā līdz 13 gadiem). Šī pati komanda,
spēlējot ar vecākiem pretiniekiem, ieguva 3.vietu (zēni vecumā 14-15 gadi gadi). Balvu novada komanda – Dāvis Maks,
Andis Šmuškovs un Guntis Dzanuška – ieguva 2.vietu (zēni
vecuma grupā 16-17 gadi), savukārt Rēzeknes novada komanda – Juris Bistrovs, Elīza Poiša, Rūdolfs Poišs un Lāsma
Novikova – palika 3.vietā šajā vecuma grupā. Šajā disciplīnā
4

piedalījās 28 komandas (96 dalībnieki).
Pasākumā piedalījās arī Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs kanoe airēšanā Jevģēnijs Šuklins, kas kopā
ar interesentiem devās pūķu laivu izbraukumā. Kopumā
80 dalībniekiem bija iespēja izbraukt ar pūķa laivu un pašiem iemācīties pareizi kā komandai airēt.
Paralēli sporta sacensībām notika arī ugunsdzēsēju paraugdemonstrējumi un stafetes, robežsargi piedāvāja izbaudīt lauku virtuves gardumus un pavizināties pa
Visaginas ezeru kopā ar glābējiem glābšanas motorlaivā.
Projekts LLI-402
“Riska grupas jauniešu
sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šī preses
relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.
Par šīs relīzes saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas
reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oficiālo nostāju.
Informācija: Latgales plānošanas reģiona
Projekta vadītāja Iluta Kriškijāne

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.114

5. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas)
statusa noteikšanai.
6. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai un lēmuma pieņemšanai piemēro Latvijas
Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kuri reglamentē kārtību, kādā ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu.

Viļānu novadā, 2019.gada 30.maijā (prot. Nr.7§ 30)

Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona
Viļānu novadā atzīstama
par maznodrošinātu
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
7. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijā.
8. Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā
9. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par noteiktajā kārtībā.
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīViļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)) tiek atzīJ.Ivanova
ta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimenes (personas) ienākumus un
Paskaidrojuma raksts
materiālā stāvokļa atbilstību šajos saistošajos noteikumos noteiktajam līmenim
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem
novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
noteikumiem Nr.114
(personas) statusam pieņem Viļānu no“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
vada pašvaldības Sociālais dienests
(turpmāk tekstā Sociālais dienests).
persona atzīstama par maznodrošinātu
3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes
Viļānu novadā”
(personas) statusam novērtē, pamatojoties uz iesniegumu un normatīvajos ak- Paskaidrojuma raksta
NorƗdƗmƗ informƗcija
sadaƺas
tos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas līNoteikumu uzdevums ir vienotas kƗrtƯbas noteikšana Ƨimenes vai
dzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens no 1. Projekta
atsevišƷi dzƯvojošas personas atzƯšanai par maznodrošinƗtu ViƺƗnu
ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojo- nepieciešamƯbas
novadƗ, lai maznodrošinƗtƗ persona varƝtu pretendƝt uz likumos
pamatojums
ša persona.
paredzƝto palƯdzƯbu maznodrošinƗtƗm personƗm.
II. Ienākumu un materiālā
stāvokļa līmenis,
kuru nepārsniedzot ģimene
(persona) atzīstama par
maznodrošinātu un lēmuma par
maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa
noteikšanu pieņemšanas kārtība
4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz
katru ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās darba algas valstī mēnesī (euro).
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2. Ʈss projekta satura
izklƗsts
3. InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz sabiedrƯbu
un uzƼƝmƝjdarbƯbas
vidi pašvaldƯbas
teritorijƗ
5.InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kƗrtƯba, kƗdƗ novƝrtƝjami
Ƨimenes vai atsevišƷi dzƯvojošas personas ienƗkumi un materiƗlais
stƗvoklis, lai to atzƯti par maznodrošinƗtu.
Saistošajiem noteikumiem nav bǌtiskas ietekmes uz pašvaldƯbas budžetu, jo
maznodrošinƗtas Ƨimenes statuss tikai piešƷir personai tiesƯbas saƼemt
sociƗlo palƯdzƯbu vai likumƗ noteiktos atvieglojumus.

UzƼƝmƝjdarbƯbas vidi saistošie noteikumi neietekmƝs.

Saistošos noteikumus piemƝro ViƺƗnu novada SociƗlais dienests.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J.Ivanova
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Straujiem soļiem tuvojas
Viļānu novada svētki
Arī šogad, 16. un 17. augustā, īpaši krāšņi svinēsim Viļānu
novada svētkus! Svētku programmā paredzēts jau trešais
Mūzikas vakars Viļānu muižas parkā, Viļānu novada sporta svētki, svētku gājiens, kur īpaši gaidīti būs novada uzņēmumi un iestādes, kā arī īpašās novada desmitgades svēt-

ku svinības un koncerts Lakstīgalu saliņā, kur šogad godināsim Viļānu novada ģimenes vairākās nominācijās!
Sīkāka informācija par katru no pasākumiem un konkursu būs atrodama Viļānu novada mājaslapā www.vilanunovads.lv !

Atklāta Marutas Raudes izstāde
”Vienmēr maksimāli”

7. jūnijā, plkst. 17:00 Viļānu
Novadpētniecības muzejā notika
Marutas Raudes darbu izstādes atklāšana ”Vienmēr maksimāli”.
Izstāde būs skatāma no 7. jūnija
līdz 6. septembrim.
Marutas Raudes personālizstāde
VIENMĒR MAKSIMĀLI ir mākslinieces daiļrades retrospekcija, kurā izvēlēti darbi no iepriekšējo gadu izstādēm “…un tad viņi izgāja pie upes…”,
“Perfect place for you”, “Pirmā diena
jeb Pirmdiena”, “Četras nāras sarkanā jūrā”, “Totēmi”, kā arī starptautis-

kā keramikas mākslas simpozijā
“Ceramic Laboratory” Daugavpilī tapušie darbi.
Marutas darbus var kā stikla pērlītes paņemt un sakārtot jaunā veidā
– un tie pastāstīs jaunu stāstu. Un tā
būs vienmēr. Jo tie ir maksimāli mākslinieces centienos pēc kārtības, nozīmes un ideju starojuma.
Māksliniece Maruta Marija Raude
dzimusi 1965. gada 7. oktobrī. Mācījās
Viļānu vidusskolā. Viļānu bērnu mūzikas skolā apguva klavieru un akordeona spēli. 1985. gadā Maruta beidza

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu, bet 1986. gadā iestājās Latvijas
Mākslas akadēmijā. 1992. gadā absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas
Dizaina grafikas nodaļu. 2000. gadā ieguva maģistra grādu Latvijas Mākslas
akadēmijā.
Maruta Raude sarīkojusi vairāk
nekā 20 personālizstādes, piedalījusies
grupu izstādēs un mākslas simpozijos
Latvijā un ārzemēs – Lietuvā, Igaunijā,
Vācijā, Nīderlandē, Lielbritānijā,
Turcijā un Austrālijā. Maruta Raude
bija ilggadēja starptautisko porcelāna
apgleznošanas simpoziju dalībniece
Latvijas Mākslinieku savienības muzeja radošajā filiālē Zvārtavas pilī.
Pēc smagas slimības, kopš 2018.gada
Maruta atdusas Ikšķiles vecajos kapos.
Informāciju sagatavoja: Viļānu
Novadpētniecības
muzeja vadītāja
Margarita Skangale
Foto: Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Laura Malinovska
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