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18. novembrī Viļānu
novada pašvaldība su-
mināja konkursa “Gada
cilvēks 2019” laureātus.
Kā jau katru gadu izveido-
jusies tradīcija ir Viļānu no-
vada iedzīvotāju suminā-
šana 18. novembrī. Viļānu
novada iedzīvotājiem bija iespēja konkursam izvirzīt sa-
vus pretendentus, tādā veidā pasakot paldies par savu ie-
guldīto darbu 2019. gada ietvaros.  Viļānu novada paš -
darbnieki bija sagatavojuši koncertu ar priekšnesumiem
par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
Koncertā piedalījās folkloras kopas, tautu deju kolektīvi,
kori, līnijdeju kolektīvs un orķestris.

Paldies visiem par piedalīšanos un kopīgo svētku svi-
nēšanu!

“Gada novadnieks 2019” Inga Stafecka.
Inga Stafecka Viļānu Kultūras namā sākusi strādāt 1992.

gadā un visus šos gadus ir veltījusi latviešu tradicionāla-
jai kultūrai. Pašreiz Inga vada Viļānu KN folkloras kopu

“Viļōnīši”, bērnu un jauniešu kopu “Biteitis”, Dekšāres vīru
kopu “Kūzuls” un dejo senioru deju kopā “KŪMYS”, kā arī
spēlē vijoli KN kapelā “Bumburneicys” un “Dziga”. Inga un
viņas ģimene vienmēr ir par novada latvietības un latga-
liskā gara saglabāšanu. Darba spars un ieguldītais darbs
ir vienmēr novērtēts, Ingas sagatavotie skolēni ir ieguvu-
ši godalgotas vietas Latvijas mērogā. Inga pastāvīgi piln-
veido un attīsta savas zināšanas un prasmes.

Mūža ieguldījums -  Jāzeps Piļpuks
Jāzeps Piļpuks ir bijušais Dekšāru skolas skolotājs. Šo -

brīd viņš ir sasniedzis cienījamu vecumu. Viņa bijušie au-
dzēkņi viņu joprojām piemin un atceras ar lielu mīlestību.
Jāzeps ir liels dzimtās puses patriots. Turpina savas dzī-
vesbiedres iesākto darbu pie vēsturisko faktu un liecību vāk-
šanas un nodošanas pagasta muzejam. Aktīvi sadarbojas
ar no Dekšāru pagasta aizbraukušajiem latviešiem ārze-
mēs. Viņa mūža ieguldījums ir kultūrvēsturisko faktu gla-
bātājs mūsu pagastā.  

“Gada cilvēks kultūrā 2019” Julijans Armuška
Julijans ir pašdarbnieks – paspēj dziedāt vīru folkloras

kopā “Kūzuls”, spēlēt un dziedāt kapelā “Sovejī” kopt savu
piemājas saimniecību un vēl aizbraukt uz Varakļānu KN
dejot SDK “Varavīksne”. Lieliski spēlē akardeonu, neat-
saka draugiem uzspēlēt arī kādā jubilejas reizē.

“Gada cilvēks sportā 2019” Nellija Strode
Jau 5 gadu pēc kārtas Nellija un viņas ģimene, gan pašu

spēkiem, gan draugu, radu un arī ar nelielu pašvaldības at-
balstu rīko pasākumu “Aivara Stroda piemiņas skrējiens”,
kurš pulcē kopā vienotā pasākumā draugus, kolēģus, radus.
Pasākums katru gadu pulcē kopā aptuveni 100 dalībniekus
un sportisti ierodas no daudziem Latvijas novadiem.

“Gada cilvēks savā amatā 2019”
Viļānu vidusskolas vēstures un sociālo zinību skolotā-

ja Nataļja Jakušonoka
Viļānu novada pašvaldības kasiere Jekaterina

Cvetkova
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Viļānu doktorāta ārsta palīgs Anita Bortkeviča
Viļānu vidusskolas saimniecības vadītāja Inese Tuče
Dekšāru pamatskolas pavāra palīgs Anita Saleniece
A/S “Viļānus SIS” remontatslēdznieks Andris Gajevskis
Viļānu Kultūras nama gaismas režisors Artis

Kozlovskis
Viļānu Mūzikas un māksla skolas apkopēja Lilija

Skrauce
“LPKS Viļāni” piena autocisternas vadītājs – piena sa-

vācējs Guntars Zeps
Viļānu pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ināra

Svilāne
Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes skolotā-

ja palīgs Nadežda Bekasova
Viļānu novada pašvaldības sociālā darbiniece Mārīte

Caune
SIA “Cerība 2” kokapstrādes palīgstrādnieks Ruslans

Boroduļins
KS “Sokolki2” mehanizators Sergejs Andrejevs
Sokolku pagasta pārvaldes, bibliotēkas un kluba telpu

tehniskā darbiniece Jeļena Terentjeva 
SIA “Viļānu namsaimnieks” remontatslēdznieks Oļģerts

Lucijanovs
Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”

medicīnas māsa Inese Čulkova
Gada cilvēks izglītībā 2019
Viļānu vidusskolas vēstures skolotāja Valentīna Beitāne
Dekšāru pamatskolas ģeogrāfijas, vēstures skolotāja

Janīna Rupaine

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas animācijas runas darb -
nīcas skolotāja Anita Vulāne

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes skolotā-
ja Sandra Zdanovska

Viļānu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”
skolotāja Leontīna Logina

Pateicības raksti:
Viļānu novada pašvaldības saimniecības vadītājs

Vasīlijs Arbidāns
Viļānu novada pašvaldības šoferis Arvīds Ceļapīters
Pensionāre Felicija Leščinska
Viļānu kultūras nama vadītāja Margarita Cakula
Viļānu vidusskolas sporta skolotāja Iveta Malta
Viļānu novada pašvaldības Izglītības un kultūras lie-

tu speciāliste Ilga Morozova
Foto: Dmitrijs Graičonaks

2019. gada 18. novembrī plkst. 12:00 Viļānu peld -
vietas teritorijā pie Ugrinieku tilta, par godu Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai, 19 entuziasti no
dažādām vietām: Viļānu novada, Rēzeknes, Salaspils,
Silakroga un Rīgas pulcējās, lai piedalītos VII Viļānu
novada peldējumā.

Peldējumu organizēja zemessargu veterāni ar Juri Tuču
un Andri Kravali priekšgalā. Pasākumu atklāja ar Latvijas
Republikas himnu un svinīgām uzrunām. Peldējuma da-
lībnieki varēja baudīt uz ugunskura vārītu tēju kopā ar sal-
dumiem – enerģijas uzņemšanai un arī atgūšanai – pēc pel-
dējuma. Savukārt Arnis Luriņš rūpējās par pasākuma da-

lībnieku noskaņojumu. Pašvaldības policija rūpējās par kār-
tības uzturēšanu pasākuma laikā. Katram peldētājam pirms
peldējuma bija jāiereģistrējas dalībnieku reģistrācijas lapā,
un pēc reģistrācijas lapas datiem – ar katru gadu peldēt
gribētāju skaits palielinās. Pēc peldējuma, peldētājiem tika
pasniegtas pateicības par piedalīšanos pasākumā.

Pasākuma organizatori pateicas visiem pasākuma
apmeklētājiem un uz tikšanos nākamgad!

Informāciju un foto sagatavoja: Viļānu novada
pašvaldības sporta skolas metodiķe

Guna Popova

Viļānu novada pašvaldība realizē
projektu ̀ `@ctive Dialogue on Cultural
Heritage for the  Future  Europe  –
Futur@” (Aktīvais dialogs par kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabā-
šanu un digitalizēšanu rītdienas
Eiropas kontekstā). Projekts tiek īs-
tenots Eiropas Savienības pro-
grammas „Eiropa pilsoņiem” 2. at-
balsta darbības 2.2. apakšpasākuma
„Pašvaldību tīklojumi” (Networks of
Towns) ietvaros.

Šī projekta ietvaros Ungārijas gal-
vaspilsētā Budapeštā notika jau ceturtā

Eiropas konference. Konferencē pie-
dalījās pārstāvji no 10 Eiropas valstīm.
Konferences gaita tika sadalīta 4 da-
ļās, kur tika runāts par informācijas
tehnoloģiju izmantošanu kultūras po-
pularizēšanai un cilvēku ieinteresē-
šanai, par Eiropas kopējām vadlīnijām
kultūrpolitikā, kas  ir viens no ES pa-
stāvēšanas un izaugsmes pamatele-
mentiem, kā arī par katras valsts pie-
redzi kultūras mantojuma saglabāša-
nā un nodošanā nākamajām paaudzēm.
Pēdējā konferences daļā tika rīkota ap-
aļā galda diskusija, kuras gaitā da-
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lībnieki vienojās, ka, lai arī mēs pār-
stāvam dažādus Eiropas reģionus, lai
arī mūsu kultūras, valodas, vēstures
īpatnības ir atšķirīgas, taču nenolie-
dzami pastāv ļoti daudz līdzību. To arī
apliecina Eiropas Savienības moto –
vienoti daudzveidībā.

Viļānu novadu šajā konferencē
pārstāvēja Viļānu novada pašvaldības
izpilddirektors Andris Stafeckis un
Viļānu vidusskolas skolotāja Iveta
Stabulniece. Mēs dalījāmies mūsu
valsts pieredzē, kā informācijas teh-

noloģijas tiek izmantotas kultūras man-
tojuma saglabāšanā un interesentu pie-
saistei. 2019. gadā sāka darboties  di-
gitālās koprades platforma „iesais-
ties.lv” - kur ir ne tikai apkopoti arhī-
va materiāli, kas līdz šim bija pieeja-
mi tikai uz vietas, bet ļauj arī pašiem
iesaistīties jaunu datu radīšanā. Šo
platformu sāk izmantot arī skolās.
Savukārt A.Stafeckis aktualizēja jau-
tājumu, kā pašvaldība var atbalstīt kul-
tūras mantojuma saglabāšanu.

Paralēli darbam konferencē tika vei-

doti kontakti ar citām pašvaldībām, ap-
spriestas konkrētas turpmākās sa-
darbības vīzijas.

Paldies Viļānu novada pašvaldībai
par atbalstu un milzīgo darbu, kas jau
paveikts šī projekta ietvaros. Šādas tik-
šanās reizes ļauj ne tikai dalīties  pie-
redzē, bet arī apjaust, ka mūsu valstī,
novadā  ļoti daudz tiek darīts un jau
ir izdarīts iedzīvotāju dzīves līmeņa uz-
labošanai!

Iveta Stabulniece
Viļānu vidusskolas skolotāja

Noslēgusies projekta
“Active Dialogue on Cultural
Heritage for the Future
Europe” (“Aktīvais dialogs par
kultūrvēsturisko mantojumu
nākotnes Eiropas kontek-
stā”) piektā konference, kas
šoreiz tika organizēta Safi paš -
valdībā (Malta). Viļānu nova-
da pašvaldību tajā pārstāvē-
ja domes priekšsēdētāja

Jekaterina Ivanova un Viļānu vidusskolas skolotā-
ja Anita Grineviča.

Projekts tiek īstenots kopš 2018. gada decembra un šajā
laikā ir organizēti 5 starptautiskie pasākumi dažādās val-
stīs ar 15 partnerorganizāciju piedalīšanos:

1. konference - Villafranca Tirrena (Itālija)
2. konference - Santjago de Kompostela (Spānija)
3. konference - Neihauzena / Hamberga (Vācija)
4. konference - Szurdokpüspöki / Budapešta Ungārija)
5. konference - Safi / Valletta (Malta)
Konferencēs tika iztirzāti jautājumi par kultūrvēstu-

riskā mantojumu saglabāšanu un digitalizēšanu nākotnes
Eiropas kontekstā. Projekta vadošais partneris Villafranka
komūna Itālijā (Comune di Villafranca Tirrena), 2018. gadā,
gatavojot projekta pieteikumu, iedvesmojās no idejas par
Eiropas kultūras mantojuma gadu: “Mūsu mantojums: kur
pagātne satiek nākotni”. Projektā tika izvirzīts mērķis sa-
skaņā ar programmas “Eiropa pilsoņiem” prioritātēm: mu-
dināt pēc iespējas lielāku iedzīvotāju skaitu, īpaši jauniešus,

atklāt Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu un iesaistīties
tā apzināšanā, izmantojot IKT rīkus, lai stiprinātu piederības
sajūtu kopējai Eiropas telpai.

Projekta rezultātā starp partnerorganizācijām ir   iz-
veidojušās noturīgas, uz sadarbību un solidaritāti balstī-
tas sadraudzības saites. Viļānu novada pašvaldība cer, ka
projektā gūtā pieredze starpvalstu tīklošanas jomā un jaun-
dibinātie kontakti ar projektā pārstāvētajiem partneriem
ilgtermiņā nodrošinās sekmīgu starpkultūru dialogu, per-
spektīvā paverot iespējas plašākam sabiedrības lokam ie-
saistīties turpmākajās starptautiskajās aktivitātes.

Informāciju sagatavoja: Projektu vadītāja 
Karmena Kotāne

2. novembrī Viļānu Kultūras
namā notika amatierteātru saiets
“Sābri”.

Amatierteātru saietā piedalījās
Rēzeknes novada Sakstagala teāt-
ra draugu kopa, Viļānu novada
Dekšāru tautas nama dramatiskā
kopa “Kūpā”, Riebiņu novada
Rušonas teātra kolektīvs “Uz sitīņa”,
Lendžu Kultūras nama amatier-
teātris “Atspūļa”, Rēzeknes novada
Nautrēnu pagasta amatierteātris

“Dekteri”, Līvānu novada Turku
saieta nama amatierteātris
“MasKas”, Madonas novada
Aronas pagasta Lauteres Kultūras
nama amatierteātris “Aronieši”,
Krustpils novada Zīlānu Kultūras
nama teātra draugu kopa “Patapa”,
Līvānu Kultūras centra amatier-
teātris. Amatier teātru saiets notiek
jau kopš 2005. gada, tā ir izveido-
jusies kā noturīga tradīcija, kad sa-
brauc tuvāki un tālāki teātri, lai
dalītos pieredzē, sajūtās un savos
iestudējumos. Par piedalīšanos
amatierteātri ieguva balvu “Ontons 2019”, kas ir amatier-
teātru saieta simbols, katru gadu šī balva ir citādākā izskatā.
Kā arī skatītājiem pēc izrāžu noskatīšanās bija iespēja bal-
sot par labāko aktieri, kurš ieguva skatītāju balvu. Skatītāju
balvu ieguva aktieris Aivars Bozovičs no Rēzeknes novada
Nautrēnu pagasta amatierteātra “Dekteri” un aktrise Iveta
Vilcāne no Līvānu Kultūras centra amatierteātra.

Informāciju sagatavoja: Līga Erte 
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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No 2019. gada 7. -12. oktobrim Rumānijas pilsētā
Cluj - Naboka norisinājās Pasaules reitinga sacensības
šautriņu mešanā (darts) “WDF pasaules čempionāts
2019”, uz kurām Latvijas izlases sastāvā devās arī mūsu
Viļānu šautriņu metēja Marija Ružāne.

Lai iekļūtu izlases sastāvā, Marijai bija jāstartē daudzās
pasaules, Latvijas reitinga sacensībās. Ceļš uz izlasi iesākās
jau 2018. gadā ar Latvijas reitinga kopvērtējuma rezultātiem,
kur Marija ierindojās 3.vietā.

Nākamais posms bija starti pasaules reitinga sacensī-
bās: Latvijas Open 2018, Igaunijas Open 2019, Tallinas Open
2019 (izcīnīja 5.vietu individuāli un 2.vietu pāros), Lietuvas
Open 2019, Viļņas Open 2019, kā arī Latvijas reitinga sa-
censības un četras atlases sabrukuma sacensības, kurās
tika vākti punkti, lai kvalificētos  izlases pamatsastāvam. 

No 28. līdz 29. septembrim Lietuvas pilsētā Traķos no-
tika “BALTIC CUP 2019” komandu sacensības šautriņu me-
šanā, kurās Latvijas dāmu izlase, kuras sastāvā bija arī
Marija, izcīnīja 2.vietu kopvērtējumā.

Uz pasaules čempionātu vēl dāmu izlases sastāvā iekļuva
Kristīne Mickus (Priekule), Anda Seimane (Jēkabpils) un
Zeltīte Strade (Lizums).

Uz “WDF pasaules čempionāts 2019” sacensībām
Rumānijā bija ieradušās 52 komandas no dažādām valstīm.
Latvijas dāmu izlases komanda ierindojās 34 vietā.

Ir sākušās jaunas izlases kvalifikācijas sacensības uz
Eiropas kausu, kurš nākošgad norisināsies Spānijā, un jau
9.novembrī starts Marijai Latvijas reitinga sacensībās Liepājā.

Marija Ružāne izsaka pateicību Viļānu sporta
skolai un Viļānu pašvaldībai par atbalstu dalībai
pasaules čempionātā, kā arī visiem līdzjutējiem.

Informācija un foto: Viļānu sporta skola
Guna Popova

Šogad Latvijas Universitātes
(LU) fonda mecenātu stipendijas
saņēmuši teju 100 jaunieši, tai skai-
tā arī pieci jaunieši, kuru saknes
rodamas Latgalē. Pirmās “Ceļa -
maizes” stipendijas saņēmuši LU
pirmā kursa studenti Jeļizaveta
Klimanova un Toni Anželo
Fernandes.

Novembra sākumā LU Lielajā aulā
intelektuāli bagātā gaisotnē suminā-
ti 94 Latvijas universitāšu un augst -
skolu studenti, kurus raksturo mērķ -
tiecība, centība, daudzpusība un degsme
par savu nodarbošanos. Stipendijas nes
sev līdzi arī idejas un cerības par nā-
kotnes iespējām, turpmākajiem izci-
lajiem sasniegumiem un bagātīgu pie-
nesumu sabiedrības labā.

Stipendiāte Jeļizaveta Klimanova
par savām mājām sauc Viļānus. Šogad
pabeigusi Viļānu vidusskolu un uz-
sākusi studijas LU Fizikas, matemā-
tikas un optometrijas fakultātē, kur ap-
gūst matemātiku-statistiku. Jaunā stu-
dente atzīst, ka viņai patīk skaitļi,
miers un skriešana. Jeļizavetu rak-

sturo akadēmiskie sasniegumi, ne-
mitīga sevis pilnveidošana caur da-
žādiem projektiem, programmām un
dzīves ceļu.

Sabiedriski aktīvā viļāniete Eiropas
Padomē pārstāv Latvijas reģionu
jauniešus – izsaka viņu vēlmes, ak-
tualizē jauniešu problēmas, Strasbūrā
piedalās sēdēs, popularizē jaunu cilvēku
iespējas un tiesības arī vietējā līmenī,
rīkojot dažādus pasākumus.

Jeļizaveta ir aizrāvusies ar folkloru,
vairākus gadus darbojas Viļānu novada
draugu folkloras kopā “Bitītes”. Kādu
laiku vāc pati savu tautastērpu – jau
ir josta, vainags, kurpes, zeķes, sakta
un krekls. Palikuši vien brunči.

Iepazīsti Jeļizavetu!
Kas ir Tavs lielākais talants un

nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Būt iecietīgai dažādās un absolūti ne-
gaidītās dzīves situācijās. Lielākais sa-
sniegums, kas devis gandarījumu, – se-
vis nemitīga pilnveidošana caur da-
žādiem projektiem un programmām un
dzīves ceļu.

Kādas ir Tavas pētnieciskās in-
tereses?

Vēlos pētīt veidus, kā padarīt cil-
vēkus laimīgākus, labsirdīgākus ilg -
termiņā. (Tā kā studiju programma
nav saistīta ar psiholoģiju, visdrīzāk,
ka vajadzēs vien pievienoties darba
grupai kā datu apstrādātājai).

Ko Tev nozīmē stipendijas ie-
gūšana?

Lielāku brīvību un iespējas veltīt
vairāk laika tam, kas ir tiešām sirdij
tuvs.

Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?
Iedvesmot ar savu sniegumu citus.
Kāpēc Tu ieteiktu citiem stu-

dentiem pieteikties stipendijai?
Tas ir veids, kā pierādīt sev pašam,

ka esi kaut kā vērts.
Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu

izlasīt citiem stipendiātiem?
Everyday. 365 Daily Meditations for

the Here and Now (Osho),
The Little Book of Lykke: The Danish

Search for the World’s Happiest
People (Meik Wiking).

Kāds ir Tavs dzīves sauklis?
Dots devējam atdodas.
Dod Dieviņi otram doti, ne no otra

mīļi lūgti.

Informācija un foto: LU fonds

Lepojamies ar Viļānu novada jaunietes sasniegumiem!
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Viļānu novada dome ir parakstījusi līgumu ar būv-
darbu veicēju, uzņēmuma SIA “Ceļi un tilti” pār-
stāvjiem Edgaru Nagli un Ritu Savčenko, par kopējo
līguma summu 1 568 096,42 EUR.

Viļānu novada dome ir parakstījusi līgumu ar būvdar-
bu veicēju, uzņēmuma SIA “Ceļi un tilti” pārstāvjiem Edgaru
Nagli un Ritu Savčenko, par kopējo līguma summu
1 568 096,42 EUR.

Pārbūve noritēs projekta ietvaros, kas ir saņēmis ES fon-
du atbalstu Lauku atbalsta programmas 2014.–2020. ga-
dam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno-
šana lauku apvidos”. Pirms četriem gadiem uzņēmēji un

iedzīvotāji publiskajās apspriedēs noteica pašvaldības ceļu
atlases kritērijus. Prioritāri tika atbalstīta grants ceļa pos-
mā Malta–Broki–Lielie Tuči–Lucāni–Kristceļi pārbūve.
Pasākums atbalsta investīcijas publiskās ceļu infra -
struktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmēj-
darbību un saglabātu apdzīvotību lauku teritorijās.

Dome ir saņēmusi būvatļauju būvdarbu veikšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 1 585 569,85 EUR, no tām
publiskais finansējums 720  000,00 EUR apmērā.
Autoruzraudzības pakalpojumu pārbūves laikā sniegs uz-
ņēmums SIA “RK projekti” (līguma summa – 1210,00 EUR),
būvuzraudzību nodrošinās uzņēmums SIA “RoadLat” (lī-
guma summa - 16193,43 EUR). Būvdarbu veicējs jau no-
vembrī plāno uzsākt uzmērīšanas un nospraušanas dar-
bus, caurteku demontēšanu un uzstādīšanu, grāvju tīrīšanu,
atsevišķu koku un krūmu zāģēšanu.

Projektu plānots pabeigt līdz 2021. gada 26. februārim.  

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fon-
du lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa viet-
nē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-
2020/index_lv.htm

Sagatavoja: projektu vadītāja Karmena Kotāne

9.novembrī Dekšāru pamat-
skolas zālē notika Latgales
vīru vokālo ansambļu sadzie-
dāšanās “Dzied vīri Dekšārēs”.  

Kopā sadziedāties bija ieradušies
10 vīru ansambļi Vīru vokālais an-
samblis Kūzuls, “Čvartaks”,
“Avārijas brigāde”, “Akkords”,
“Labākie gadi”, “Ozoli”, Preiļu no-
vada Kultūras centra ansamblis,
Pušmucovas, Rušonas vokālie an-
sambļi un Dekšāru dziedošo jauniešu
apvienība, kā arī piedalījās Dekšāru
saksofonistu kvartets un Sīļukalna
deju kolektīva meitenes.

Informācija un foto: 
Līga Erte

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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No 06.11.2019-11.11.2019 Serbijas pilsētā Novi Sadā
notika Pasaules čempionāts svarbumbu celšanā. Šo-
reiz ar ļoti labiem panākumiem startēja Latvijas spor-
tisti.

Par pasaules čempioni kļuva Anglijā dzīvojošā Līga
Latkovska divcīņas kopvērtējumā un otrā vieta grūšanas
vingrinājumā, Mārim Rubulim no Viļāniem 1. vieta rau-
šanas vingrinājumā un 3. vieta divcīņas summā. Edgars
Getmančuks (Vecumnieki) 2. vieta garā cikla vingrināju-
mā, Karine Gagaeva 3. vieta divcīņas vingrinājumā.
Veterānu  konkurencē 1. vieta Vasīlijam Giņko garā cik-
la vingrinājumā un Artūram Tančinam 1. vietas raušanas,

grūšanas un divcīņas vingrinājumā (abi Ventspils).
Raušanas, grūšanas un divcīņas vingrinājumos 1. vietas
arī Alfrēdam Kokinam no Daugavpils, Pēterim Plotam no
Viļāniem un 2. vietas Sergejam Arbuzovam no Rugājiem.
3. vieta arī veterāniem komandu stafetē.

Paldies Viļānu novada, Vecumnieku novada, Daugavpils
un Ventspils pilsētas pašvaldībām par sportistu finansiālu
atbalstu.

Informācija un foto: Latvijas Svarbumbu 
Celšanas Asociācija

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Viļānu novada
jauniešu iniciatī-
vu grupa kopš
aprīļa īsteno pro-
jektu “Pakāpieni
attīstībai” (saīsin.
- PAT) un šajā lai-
kā ir organizē-
jusi vairākus ne-
formālās izglītī-
bas pasākumus:
jauniešu foru-
mu, dažādus sa-
liedēšanās pasā-
kumus.

Šajā laikā ir pie-
dalījušies apmācī-
bās un pilnveidoju-
ši savas kompe-
tences, nostiprinā-
juši digitālās pras-

mes, radošajās darbnīcās apguvuši jaunas prasmes un ie-
maņas. Decembrī jaunieši plāno iesaistīties Ziemassvētku
labdarības tirdziņā un aicina iedzīvotājus apmeklēt pašu
organizēto sietspiedes darbnīcu un ziemsvētku noskaņās
kopīgi cept piparkūkas. Projekta aktivitātes sniedzas arī
ārpus novada robežām. 11. novembrī jaunieši ciemojās pie
saviem draugiem Valkas Multifunkcionālajā jauniešu ini-
ciatīvu centrā. Vēsturnieka, Raunas vidusskolas direkto-
ra un televīzijas radījumu vadītāja Edgara Plētiena vadī-
bā jaunieši darba grupās diskutēja par jēdzieniem “varo-
nība” un “patriotisms”, savas domas apkopojot simbolos –
kādam šie vārdi asociējas ar atbildīgu attieksmi pret ap-
kārtējo vidi, citam – ar iecietību, dažam - vārdi materia-
lizējās konkrētās personās. Pēc diskusijām jaunieši devās
apskatīt pazemes bunkurus un performanci ar nosauku-
mu “Runājošā glezna”. Pievakarē sekoja lāpu gājiens uz
Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Ziemeļvidzemes karavīru
Brāļu kapiem A.Grauda bungu skolas audzēkņu vadībā.

Sadraudzības pasākums noslēdzās ar spēli “Visu var sa-
sniegt”/VVS, kuru Valkas, Viļānu un Salacgrīvas novadu
jaunieši pirms diviem gadiem izveidoja Viļānos. Spēles mēr-
ķis ir rosināt jauniešus ideju apmaiņai un paust savu vie-
dokli par aktuālām tēmām, attīstīt debašu prasmes, pie-
dalīties argumentētā diskusijā, iejusties dažādās lomās un
mācīties iztirzāt tēmu no cita skatu punkta, vadīt dialo-
gu, apkopot secinājumus, attīstīt aktiermeistarību un kri-
tisko domāšanu.

Jaunieši izsaka pateicību Viļānu un Valkas novadu paš -
valdībām, Valkas Multifunkcionālajam jauniešu iniciatī-
vu centram un Viļānu vidusskolai par atbalstu organiza-
toriskajos jautājumos, uzņēmumam SIA “Vlakon” par sa-
rūpētajiem gardajiem svētku kliņģeriem.

Projekts “Pakāpieni attīstībai” noslēgsies 2020.gada
31.martā un tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas
Solidaritātes korpusa,
kuru Latvijā admi-
nistrē Jaunatnes
Starptautisko pro-
grammu aģentūra, at-
balstu.

Līga Erte
Viļānu novada jauniešu iniciatīvu grupas dalībniece
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2019. gada 9. novembrī Viļānu KN norisinājās
Viļānu novada atklātais čempionāts novusā

Uz čempionātu bija ieradušies spēlētāji ne tikai  no Viļānu
novada, bet arī no: Viļakas novada, Balviem, Silajāņiem,
Rēzeknes un Nagļiem. Kopā čempionātā piedalījās 11 vī-
rieši un 8 sievietes. Sacensības notika: vīriešu un sievie-
šu vienspēlēs, kā arī vīriešu un sieviešu dubultspēlēs. Gan
vienspēlēs, gan dubultspēlēs novusu spēlēja pēc apļa sis-
tēmas, katrs ar katru. Sieviešu konkurencē šogad ne-
pārspēta ar 14 punktiem palika Lidija Sosnare, 2.vie-
tu ar 10 punktiem ieguva Alise Prancāne un 3.vietu ar
9 punktiem izcīnīja Anna Laganovska. Pirms sieviešu
dubultspēlēm izlozes kārtībā notika pāru komplektēša-
na. Sieviešu dubultspēlēs 1.vietu izcīnīja Lidija
Sosnare spēlējot kopā ar Intu Saukāni, 2.vieta Anna
Laganovska un Marija Vilka, 3.vieta Leonīdai Īristei

un Valentīnai Šlivkai. Starp vīriešiem spēcīgākais šo-
gad bija Ilmārs Malinovskis (17 punkti), 2.vieta
Gunāram Arbidānam (15 punkti) un 3.vieta Andrejam
Zeltiņam (15 punkti). Spraigas cīņas norisinājās starp
vīriešu dubultspēlēm: 1.vietu izcīnīja Gunārs Arbidāns
un Andrejs Zeltiņš, 2.vieta Harijam Gribonikam un
Edvīnam Gribonikam savukārt 3.vieta Jaroslavam
Mačulim un Andrejam Černovam. Visi uzvarētāji tika
apbalvoti ar diplomiem un medaļām. Paldies visiem sa-
censību dalībniekiem par interesantām spēlēm. Viļānu
novada Sporta skola pateicas Viļānu KN administrāci-
jai par sniegto atbalstu sacensību organizēšanā.

Informācija un foto: Viļānu novada sporta skola

Viļānu novada pašvaldība pārdod
pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošo soli, nekustamo īpašumu,
Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra
Nr.78480060309, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 78480060309 – 0,288 ha platībā.
Izsole notiks 2020.gada 13.janvārī
plkst.14.30, Viļānu novada pašvaldības
ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.
Izsoles nosacītā sākumcena – EUR
1450,00. Izsoles solis – EUR 50,00.
Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz
2020.gada 10.janvāra plkst. 10.00 jā-
reģistrējas Viļānu novada pašvaldībā
1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles no-
teikumos noteiktie dokumenti. Objekta
pirmpirkuma tiesības ir 02.12.2014.
Lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr.15 nomniekam. Gadījumā, ja nom-
nieks neizmanto savas pirmpirkuma
tiesības, viņš ir tiesīgs ierakstīt doto
nomas līgumu zemesgrāmatā četru mē-
nešu laikā no izsoles rezultātu ap-
stiprināšanas dienas. Nodrošinājuma
nauda EUR 150,00 un reģistrācijas
nauda EUR 30,00 līdz 2020.gada
10.janvāra plkst.10.00 jāpārskaita uz
Viļānu novada pašvaldības,
reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank
kontu Nr. LV73HABA0551026165229,
ar norādi „Nodrošinājuma nauda un re-
ģistrācijas nauda izsolei nekustamajam
īpašumam 78480060309”, vai jāie-
maksā Viļānu novada pašvaldības kasē.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā
30 dienu laikā, pārskaitot to uz paš -
valdības kontu vai jānoslēdz nomak-
sas līgums. Izsolāmais īpašums ap-
skatāms tā atrašanās vietā, laiku ie-
priekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties mā-
jas lapā www.vilani.lv un Viļānu no-
vada pašvaldības 1.6.kabinetā darba
dienās darba laikā.

Viļānu novada pašvaldība pārdod
pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošo soli, nekustamo īpašumu
„Obeļi”, Dekšāres pag., Viļānu nov., ka-
dastra Nr.78480060016, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 78480060714 – 0,8888 ha
platībā. Izsole notiks 2020.gada 13.jan-
vārī plkst.14.15, Viļānu novada paš -
valdības ēkā Kultūras laukums 1A,
Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena –
EUR 2000,00. Izsoles solis – EUR 50,00.
Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz
2020.gada 10.janvāra plkst. 10.00 jā-
reģistrējas Viļānu novada pašvaldībā
1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles no-
teikumos noteiktie dokumenti. Objekta
pirmpirkuma tiesības ir 08.02.2013.
Lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr.1 nomniekam. Gadījumā, ja nom-
nieks neizmanto savas pirmpirkuma
tiesības, viņš ir tiesīgs ierakstīt doto
nomas līgumu zemesgrāmatā četru mē-
nešu laikā no izsoles rezultātu ap-
stiprināšanas dienas. Nodrošinājuma
nauda EUR 200,00 un reģistrācijas
nauda EUR 30,00 līdz 2020.gada
10.janvāra plkst.10.00 jāpārskaita uz
Viļānu novada pašvaldības,
reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank
kontu Nr. LV73HABA0551026165229,
ar norādi „Nodrošinājuma nauda un re-
ģistrācijas nauda izsolei nekustamajam
īpašumam „Obeļi”, vai jāiemaksā
Viļānu novada pašvaldības kasē.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā
30 dienu laikā, pārskaitot to uz paš -
valdības kontu vai jānoslēdz nomak-
sas līgums. Izsolāmais īpašums ap-
skatāms tā atrašanās vietā, laiku ie-
priekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties mā-
jas lapā www.vilani.lv un Viļānu no-
vada pašvaldības 1.6.kabinetā darba
dienās darba laikā.

Viļānu novada pašvaldība pārdod
pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošo soli, nekustamo īpašumu
„Pirtnieki”, Dekšāres pag., Viļānu nov.,
kadastra Nr.78480070709, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 78480070709 – 4,00 ha
platībā. Izsole notiks 2020.gada 13.jan-
vārī plkst.14.00, Viļānu novada paš -
valdības ēkā Kultūras laukums 1A,
Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena –
EUR 7800,00. Izsoles solis – EUR 50,00.
Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz
2020.gada 10.janvāra plkst. 10.00 jā-
reģistrējas Viļānu novada pašvaldībā
1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles no-
teikumos noteiktie dokumenti. Objekta
pirmpirkuma tiesības ir 27.02.2017.
Lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr.D-2017/8 nomniekam. Gadījumā, ja
nomnieks neizmanto savas pirmpir-
kuma tiesības, viņš ir tiesīgs ierakstīt
doto nomas līgumu zemesgrāmatā čet-
ru mēnešu laikā no izsoles rezultātu ap-
stiprināšanas dienas. Nodrošinājuma
nauda EUR 800,00 un reģistrācijas
nauda EUR 30,00 līdz 2020.gada
10.janvāra plkst.10.00 jāpārskaita uz
Viļānu novada pašvaldības,
reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank
kontu Nr. LV73HABA0551026165229,
ar norādi „Nodrošinājuma nauda un re-
ģistrācijas nauda izsolei nekustamajam
īpašumam „Pirtnieki”, vai jāiemaksā
Viļānu novada pašvaldības kasē.
Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā
30 dienu laikā, pārskaitot to uz paš -
valdības kontu vai jānoslēdz nomak-
sas līgums. Izsolāmais īpašums ap-
skatāms tā atrašanās vietā, laiku ie-
priekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar
izsoles noteikumiem var iepazīties mā-
jas lapā www.vilani.lv un Viļānu no-
vada pašvaldības 1.6.kabinetā darba
dienās darba laikā.

Nekustamā īpašuma izsoles
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Decembra pasākumu kalendārs:
* 1.decembrī - plkst. 13.30 Viļānu Kultūras namā Ziemassvētku tirdziņa / izstādes atklāšana
un piparkūku cepšana. Tirdziņi/ izstāde norisināsies no 1. līdz 6. decembrim.
* 3. un 4. decembrī no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00 vafeļu cepšana Viļānu KN.
* 6. decembrī Viļānu KN, plkst. 15:00 krekliņu apdruka sietspiedes tehnikā un pilsētas egles
iedegšana.
* 7. decembrī plkst. 16:00 Viļānu KN  viesosies lielo leļļu teātris ar izrādi “Nemo un viņa draugi
no Madagaskaras” Biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv vai
Viļānu KN, biļetes cena: 3.50-6€
* 8. decembrī humorista Jefima Šifrina koncerts “ Šifrinismi”. Koncerta sākuma laiks mainīts
uz plkst. 17:30 Biļešu cena: 20-24€
* 13.decembrī plkst. 19:00 Viļānu KN Krievu amatierteātra “Harošeje nastrojenije” teātra izrādes
“Vhadziļi dzevki zamuž” komēdijas pirmizrāde.
* 16. decembī Donoru diena no plkst. 9:00 līdz 13:00.
* 20. decembrī plkst. 12:00 Viļānu KN, Liepājas leļlu teātra izrāde bērniem “Olafa Ziemassvētki”.
Bezmaksas ieeja.
* 26. decembrī plkst. 12:00 Viļānu novada pirmsskolas vecuma bērniem eglīte ar Ziemassvētku
vecīti, Viļānu KN. Bērniņus iepriekš jāpiesaka Viļānu novada pašvaldībā pie kancelejas
pārzines 2.1. kabinetā. Tel. 64628033
* 28. decembrī. Atpūtas pasākums pie galdiņiem. Balle: Ainārs Lipskis.


