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Viļāniešiem I vietas kauss
4. martā Rīgā norisinājās starptautiskās Latvijas paš -

valdību sporta veterānu - senioru 54. sporta spēles svar-
bumbu celšanā. Viļānu novadu šajās sacensībās pārstāvēja
divas komandas (21 dalībnieks), izcīnot uzvarētāju kausu.

Sacensībās kopumā piedalījās astoņas komandas –
Daugavpils novads, Daugavpils pilsēta, Rēzekne, Ķeguma
novads, Sporta klubs “Babīte”, Igaunijas izlase un divas
Viļānu novada komandas. Vairākiem Viļānu novada ko-
mandas dalībniekiem šīs bija pirmās sacensības, bet me-
daļas savā vecuma un svara kategorijas grupā ieguva gan-
drīz visi svarbumbu cēlāji.

Rezultāti vīriešu konkurencē:
40+ grupā katrs savā svara kategorijā 1.vietas izcīnīja

Guntars Arbidāns, Aleksejs Šlapakovs un Andris
Strupītis.

45+ grupā Māris Rubulis izcīnīja godalgoto 1.vietu, Aldis
Rutkovskis 2.vietu, 3.vietā ierindojās Artis Malta. 

55+ grupā savā svara kategorijā Pēteris Plots izcīnī-
ja 1. vietu.

65+ grupā savā svara kategorijā Jānis Vaivods ieguva
1.vietu, bet Ananijs Matvejevs un Juris Tučs 2.vietas.

85+ grupā savā svara kategorijā 2. vietu ieguva vecākais
komandas dalībnieks Aleksejs Gritāns.

Rezultāti sieviešu konkurencē:
40+ grupā savā svara kategorijā Mārītei Vīčai 1.vie-

ta, bet Lolitai Malinovskai 2.vieta.
1. vietas 50+ grupā izcīnīja Jeļena Tarasova un 55+

grupā savā svara kategorijā Nataļja Nazarova.
65+ grupā savā svara kategorijā 1. vieta Zojai

Aleksejevai.
70+ grupā savā svara kategorijā 1. vieta Zinaīdai

Jenuļovai un 2.vieta Ērikai Gedzunei.
Sacensību noslēgumā notika stafete vīriešiem, kur

Viļānu novada komanda (Pēteris Plots, Aldis
Rutkovskis, Māris Rubulis) pārliecinoši uzvarēja
Igaunijas un Babītes sporta kluba komandas.
Kopvērtējumā 1.vieta – Viļānu novadam, 2.vieta – Babītes
sporta kluba komandai un 3.vieta – Ķeguma novada ko-

mandai. Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos
un Viļānu novada popularizēšanu valsts līmenī!

Teksts un foto: Lolita Malinovska
Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas metodiķe 

www.vilani.lv

No kreisās puses: Aldis Rutkovskis, 
Māris Rubulis un Artis Malta.

Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam pasākums
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” pa-
redz sniegt atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu
uzlabošanai. Pasākumā piedalās arī Viļānu novada pašvaldība. 

Noteikumi paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu iz-
būvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un noteiktajām prioritātēm. Prioritāri atbalstīs

tos grants ceļus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņē-
mējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai no-
drošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ie-
vērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Viļānu novada pašvaldībai šajā pasākumā ir paredzēts
publiskais finansējums 0,72 milj. eiro apmērā, kurš jāap-
gūst līdz 2019.gada 1.decembrim.

Viļānu novadā gatavojas īstenot projektu “Lauku ceļu” programmā
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Pasākuma īstenošana notiek, pamatojoties uz 2015. gada
28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pa-
sākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.
Uzņēmēju un iedzīvotāju apspriedēs saskaņā ar Viļānu no-
vada domes sēdē apstiprinātajiem pašvaldības ceļu atla-
ses kritērijiem un nosacījumiem ceļu sarindošanai priori-
tārā secībā tika noteikti pašvaldības grants ceļu posmi, ku-
riem nepieciešama pārbūve. 2016.gada 21.aprīļa domes sēdē
tika apstiprināti Viļānu novada uzņēmējdarbībā nozīmī-
gākie būvniecībai vai pārbūvei virzāmie pašvaldības grants
ceļu posmi. 

Viļānu novada pašvaldība jau ir veikusi topogrāfiskās
uzmērīšanas darbus.  Šobrīd notiek būvprojektu izstrāde
projekta pieteikuma sagatavošanai šādiem pārbūvējama-
jiem autoceļiem: 

Viļānu pagasta autoceļam “Malta – Broki - Lielie Tuči
- Kristceļi”,

Sokolku pagasta autoceļam “Sokolki – Zvīdriņi -
Skudnovka”, Dekšāres pagasta autoceļam “A12 - Soltā”.

Iveta Piziča
Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja

Viļānu novada dzimtsarakstu nodaļa
apkopoja informāciju par darbu
2016.gadā.

Pagājušajā gadā Viļānu novada
dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrē-
ti 35 jaundzimušie – 17 puikas un 18
meitenes. Divās ģimenēs pagājušajā
gadā piedzima sestie bērniņi, deviņās

– trešie, septiņpadsmit ģimenēs pie-
dzima otrie bērniņi un septiņās ģime-
nēs pirmie bērni.

Tika reģistrēti 80 miršanas fak-
ti. Ir reģistrēts viens īpašs miršanas
gadījums – atrastas mirstīgās at-
liekas.

Viļānu novada teritorijā tika  re-

ģistrētas 17 laulības: 9 no tām dzimt -
sarakstu nodaļā un 8 – baznīcā. Trīs
no nodaļā reģistrētajām laulībām tika
slēgtas ar ārzemniekiem. Tiesā un pie
notāra tika šķirtas 7 laulības.

Liāna Čertogonova
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu nodaļas darbs 2016.gadā

Ceļa posms Malta – Broki – Lielie Tuči – Kristceļi

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

emot v r  izdar tos groz jumus Ministru kabineta 2005.gada 
27.decembra noteikumos Nr.1031”Noteikumi par budžeta 
izdevumu klasifik ciju atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m” 
(2016.gada 16.augusta noteikumi Nr.560 “Groz jumi Ministru 
kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 
”Noteikumi par budžeta izdevumu klasifik ciju atbilstoši 
ekonomiskaj m kategorij m”), lai nov rstu nepiln bas valsts 
statistikas p rskatos, ir j maina pašvald bu izdevumu uzskaite 
EKK kodos 6254 “Pašvald bu vienreiz jie pabalsti naud  
rk rtas situ cij ” un kod  6323 “Pašvald bas vienreiz jie 

pabalsti nat r  rk rtas situ cij ” uz kodu 6423 “Izdevumi 
br vpr t go iniciat vu izpildei”. 

2. ss projekta satura izkl sts Lai pašvald bas izdevumu uzskait  main tu EKK kodus, ir 
j veic groz jumi pašvald bas saistošajos noteikumos Nr.76 
“Soci lie pabalsti un to pieš iršanas k rt ba Vi nu novad ”, 
izsl dzot apakšpunktus par apbed šanas pabalstu un saistošajos 
noteikumos Nr.77 “Pašvald bas pabalsti un to pieš iršanas 
k rt ba Vi nu novad ”, paredzot tajos apbed šanas pabalstu. 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 

budžetu 

Finans jums no pašvald bas novirz tajiem l dzek iem 
pabalstiem nepalielin sies, tikai l dzek i no soci lajiem 
pabalstiem tiks p rcelti uz pašvald bas pabalstiem br vpr t go 
iniciat vu izpildei. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 

uz m jdarb bas vidi pašvald bas 
teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Jaunas strukt ras nav j veido. Dokumentus iesniedz, izskata 
un l mumus par soci lajiem pabalstiem pie em Vi nu novada 
pašvald bas Soci lais dienests. Apstr d šana notiek likum  
noteiktaj  k rt b  Vi nu novada pašvald bas dom . 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m 

Konsult cijas ar Vi nu novada pašvald bas Soci lo dienestu, 
pašvald bas speci listiem, gr matved bas noda as 
speci listiem. 

APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības do-

mes 2017.gada 23.februāra
lēmumu (prot. Nr.4 14§)

Viļānu novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.89

„Grozījumi Viļānu novada
pašvaldības 2015.gada

24.septembra saistošajos
noteikumos Nr.76 „Sociālās

palīdzības pabalsti un to
piešķiršanas kārtība Viļānu

novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās

palīdzības likuma 
3.panta otro daļu, 35.panta ceturto

un piekto daļu, 

1. Izdarīt 2015.gada 24.septembra
Viļānu novada pašvaldības saistoša-
jos noteikumos Nr.76 „Sociālās palī-
dzības pabalsti un to piešķiršanas kār-
tība Viļānu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot noteikumu 4.3.2. apakš-
punktu.
1.2. Svītrot noteikumu 4.4., 4.5., 4.6.
un 4.7. punktu.

Viļānu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja  Jekaterina Ivanova

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja  
Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.89

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 24.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.76 „Sociālās palīdzības pabalsti 

un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””
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APSTIPRINĀTI
ar Viļānu novada pašvaldības domes 

2017.gada23.februāra
lēmumu (prot. Nr.4 15§)

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.90

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības
2015.gada 24.septembra saistošajos

noteikumos Nr.77 „Pašvaldības pabalsti 
un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt 2015.gada 24.septembra Viļānu novada paš -
valdības saistošajos noteikumos Nr.77 „Pašvaldības pabalsti
un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus grozīju-
mus:

Papildināt noteikumu 1.4.punktu ar 1.4.12.apakšpunk -
tu šādā redakcijā:

„1.4.12. Apbedīšanas pabalsts”.
1.2.Papildināt noteikumus ar XII1 nodaļu šādā redak-

cijā:
„XII1 Apbedīšanas pabalsts

12.1 1.Tiesības saņemt pabalstu ir mirušās personas ap-
gādniekam vai personai, kura uzņemas mirušā apbedīšanu.

12.1 2. Personas nāves gadījumā piešķir līdz 300 EUR
mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu.

12.1 3. Pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo ap-
bedīšanas pakalpojumu izmaksas (zārka, krusta, transporta
pakalpojumi, kapa rakšana un aizrakšana).

12.1 4. Gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras izmaksātā pabalsta summa nekompensē neatlieka-
mos apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā
starpību starp neatliekamajiem apbedīšanas izdevumiem
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto ap-
bedīšanas pabalsta summu.

12.1 5. Ja pabalstu personas nāves gadījumā pieprasa
mirušās personas apgādnieks, tad pabalstu piešķir, izvērtējot
mirušās personas apgādnieku ienākumus.

12.1 6. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta
ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ku-
rai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu,
sociālais dienests organizē apbedīšanu un sedz ar apbedīšanu
saistītos izdevumus piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmērā.

12.1 7. Pabalsta saņemšanai ir jāiesniedz iesniegums un
jāuzrāda miršanas apliecība, ne vēlāk kā viena mēneša lai-
kā no miršanas apliecības saņemšanas datuma.”

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksta sada as Nor d m  inform cija 

1. Projekta nepieciešam bas 
pamatojums 

emot v r  izdar tos groz jumus Ministru kabineta 2005.gada 
27.decembra noteikumos Nr.1031“Noteikumi par budžeta 
izdevumu klasifik ciju atbilstoši ekonomiskaj m kategorij m” 
(2016.gada 16.augusta noteikumi Nr.560 “Groz jumi Ministru 
kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 
“Noteikumi par budžeta izdevumu klasifik ciju atbilstoši 
ekonomiskaj m kategorij m”), lai nov rstu nepiln bas valsts 
statistikas p rskatos, ir j maina pašvald bu izdevumu uzskaite 
EKK kodos 6254 “Pašvald bu vienreiz jie pabalsti naud  
rk rtas situ cij ” un kod  6323 “Pašvald bas vienreiz jie 

pabalsti nat r  rk rtas situ cij ” uz kodu 6423 “Izdevumi 
br vpr t go iniciat vu izpildei”. 

2. ss projekta satura izkl sts Lai pašvald bas izdevumu uzskait  main tu EKK kodus, ir 
j veic groz jumi pašvald bas saistošajos noteikumos Nr.76 
“Soci lie pabalsti un to pieš iršanas k rt ba Vi nu novad ” 
izsl dzot apakšpunktus par apbed šanas pabalstu un saistošajos 
noteikumos Nr.77 “Pašvald bas pabalsti un to pieš iršanas 
k rt ba Vi nu novad ”, paredzot tajos apbed šanas pabalstu. 

3. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz pašvald bas 

budžetu 

Finans jums no pašvald bas novirz tajiem l dzek iem 
pabalstiem nepalielin sies, tikai l dzek i no soci lajiem 
pabalstiem tiks p rcelti uz pašvald bas pabalstiem br vpr t go 
iniciat vu izpildei. 

4. Inform cija par pl noto 
projekta ietekmi uz 

uz m jdarb bas vidi pašvald bas 
teritorij  

Nav attiecin ms. 

5. Inform cija par 
administrat vaj m proced r m 

Jaunas strukt ras nav j veido. Dokumentus iesniedz, izskata 
un l mumus par soci lajiem pabalstiem pie em Vi nu novada 
pašvald bas Soci lais dienests. Apstr d šana notiek likum  
noteiktaj  k rt b  Vi nu novada pašvald bas dom . 

6. Inform cija par konsult cij m 
ar priv tperson m 

Konsult cijas ar Vi nu novada pašvald bas Soci lo dienestu, 
pašvald bas speci listiem, gr matved bas noda as 
speci listiem. 

Paskaidrojuma raksts
Viļānu novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.90
„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2015. gada

24.septembra saistošajos noteikumos
Nr.77„Pašvaldības pabalsti un to piešķiršanas

kārtība Viļānu novadā””

Aicinām izmantot lauku
attīstības speciālista

pakalpojumus

Viļānu novada pašvaldībā
darbu ir uzsācis lauku attīs-
tības konsultants. Iedzīvotāju
pieņemšana notiek Sokolku
pagasta pārvaldē, Radopolē
(bibliotēkas telpās), Viļānos
(pilsētas bibliotēkas telpās)
un Jaunviļānos (atpūtas un
informācijas centrā “Kamenīte”). 

Speciālista piedāvātie pa-
kalpojumi: 

l Krotāliju pasūtīšana un
izņemšana no LDC Rēzeknē;

l Līgumu par pieslēgšanu
LDC elektroniskai sistēmai
aizpildīšana;

l Ar dzīvniekiem saistītu
notikumu ziņojumu sagata-
vošana;

l Grāmatvedības kārto-

šana vienkāršā ieraksta sis-
tēmā;

l Platību maksājumu ie-
sniegumu un bloku kartes
aizpildīšana;

l Gada ienākumu dekla-
rāciju aizpildīšana.

Apmeklētāju pieņemša-
nas laiks: 
Pirmdienās
3 Sokolku pagasta pārvaldes tel-
pās no 8.00-17.00
3 Pusdienu pārtraukums no
12.00-13.00;
Otrdienās
3 Viļānu pilsētas bibliotēkas tel-
pās (2.stāvs) no 8.00-17.00
3 Iedzīvotāju pieņemšana no
10.00-12.00, no 13.00-17.00
3 Pusdienu pārtraukums no
12.00-13.00;
Trešdienās
3Radopoles bibliotēkas telpās no
8.00-13.00

3 Viļānu bibliotēkas telpās no
14.00-17.00
3 Pusdienu pārtraukums no
13.00-14.00;
Ceturtdienās
3 Viļānu pilsētas bibliotēkas tel-
pās no 13.00-17.00;
Piektdienās
3 Jaunviļānos Atpūtas un in-
formācijas centra „Kamenīte
”telpās  no 8.00-12.00
3 Viļānu bibliotēkas telpās no
13.00-17.00
3 Pusdienu pārtraukums no
12.00-13.00.

Kontaktinformācija: 
tālr. 26088854, e-pasts: 
zojagolovlova@inbox.lv.

Platību maksājumu 
pieprasījumu aizpildī-

šanas konsultācijas
3 19.04. un 10.05. no
plkst.9.00 līdz 12.00 Viļānos

(pilsētas bibliotēkas 2. stā-
vā). Tālrunis pierakstam:
62602109.
3 19.04. no plkst.9.00 līdz
12.00 Dekšāres pagasta pār-
valdē. Tālrunis pierakstam:
62602063.
310.05. Sokolku pagasta bib-
liotēkas ēkā no plkst.9.00 līdz
12.00. Tālrunis pierakstam
62602067.

Termiņi 
31. marts
l Pēdējais datums, līdz

kuram uz lauka jābūt at-
stātiem nenopļautiem kul-
tūraugiem vai neiestrādā-
tiem rugājiem. 

l Pēdējais datums, līdz ku-
ram lauksaimniekam pēc ra-
žas novākšanas jāsaglabā ne-
iestrādātas kultūraugu  pēc-
pļaujas atliekas – rugājus –

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM
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vai to nenopļautas atliekas
vismaz 10 ha platībā, lai sa-
ņemtu atbalstu „Rugāju
lauks ziemas periodā“
(RLZP). 

1. aprīlis
l Datums, līdz kuram jā-

iesniedz pieteikums lauku
bloku precizēšanai 2017.
gada sezonai 

l Gala termiņš lauku blo-
ku precizēšanas pieteikumu
iesniegšanai. 

l Elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā (EPS) ir ie-
spējams iesniegt lauku blo-
ku un ainavu elementu
precizēšanas pieprasījumus
2017.gada Platību maksā-
jumu sezonai. 

1. maijs 

l Pēdējais datums, kad jā-
nopļauj un jānovāc platības,
kuras izmanto enerģijas
kultūraugu audzēšanai. 

l Pēdējais datums, kad jā-
nopļauj un jānovāc platības,
par kurām vēlaties saņemt
Vienoto platības maksā-
jumu (VPM) un kuras aizņem
enerģijas ieguvei audzēta
klūdziņprosa un miežubrālis,
kura ziedēšanās fāze ir sa-
sniegta iepriekšējā gadā.   

15. maijs 
l Pēdējais datums, kad

LAD jāiesniedz iesniegums
Apliecinājuma par platības
un izejvielu atbilstību ilg-
tspējas kritērijiem saņem-
šanai. 

l Lauksaimniekiem, kas
lauksaimniecības zemē au-
dzē kultūras (ziemas kvieši,
vasaras kvieši, ziemas rap-
sis, vasaras rapsis, ziemas
rudzi, tritikāle, auzas) ilg-
tspējas kritērijiem (IK) at-
bilstošas biodegvielas un bio-
loģisko šķidro kurināmo ra-
žošanai, katru gadu ir jāsa-
ņem Apliecinājums par pla-
tības un izejvielu atbilstību
ilgtspējas kritērijiem.
Iesniegums apliecinājuma
saņemšanai par biodegvielas
vai bioloģiskā šķidrā kuri-
nāmā izejvielu atbilstību ilg-
tspējas kritērijiem LAD re-
ģistrētai personai ir jāie-
sniedz līdz 15.maijam, iz-
mantojot tikai EPS. 

Mājputnu īpašniekiem 
Pamatojoties uz to, ka ci-

tās Eiropas Savienības valstīs
ir konstatēta augsti patogēnā
putnu gripa un valstī ir no-
teikti biodrošības pasākumi,
Zemkopības ministrija vēlas
atgādināt, ka saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem (MK no-
teikumi Nr. 393**) visiem māj-
putnu īpašniekiem un turē-
tājiem (arī tad, ja saimniecībā
tiek turēti tikai viens vai divi
mājputni) Lauksaimniecības
datu centrā (LDC) ir jāreģis-
trē gan ganāmpulks, gan no-
vietne un jāsniedz informāci-
ja par putnu skaitu divreiz
gadā uz 1.janvāri un 1.jūliju. 

Lauku attīstības 
speciāliste

Zoja Golovļova

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Iepazīst profesijas

Dekšāru pamatskolā 9.martā vieso-
jās Barkavas profesionālās vidusskolas
skolēni ar prezentāciju par savu skolu.
Pasākuma laikā mūsu skolēni tika ie-
pazīstināti ar dažādām profesijām, ku-
ras ir iespējams apgūt Barkavas profe-
sionālajā vidusskolā. Skolēniem bija ie-
spēja darboties arī praktiski – strādāt
ar būvniecības instrumentiem, kā arī no-
garšot uz vietas gatavotos veselīgos dār-
zeņu un augļu kokteiļus. Paldies
Barkavas vidusskolas audzēkņiem un
skolotājai Raivitai!

Katru mēnesi Dekšāru pamatskolas
skolēni dodas uz Rīgas Tālmācības vi-
dusskolu, kur norisinās programmas
“Panākumu Universitāte” nodarbības.
“Panākumu Universitāte” ir uz 6 gadiem
akreditēta profesionālās pilnveides iz-
glītības programma jauniešiem. Tās mēr-
ķis ir veicināt jauniešu zināšanu un pras-
mju attīstīšanu uzņēmējdarbības, psi-
holoģijas un sabiedrisko attiecību jomās,
gūstot pieredzi praktiskā darbībā un klā-
tienē tiekoties ar pieredzējušiem un veik-
smīgiem uzņēmējiem, politiķiem un kul-
tūras sfēras pārstāvjiem. 

Pēdējais brauciens notika 10. martā.
Skolēni noklausījās finansistes Ilzes
Jurkānes lekciju un prezentēja mājas dar-
bu, ar kuru vajadzēja risināt problēm-
situāciju – kā jauniešus atgriezt no vir-
tuālās vides reālajā? Dekšāru pamat-
skolas skolēni uzsvēra, ka pats svarī-

gākais, lai jauniešus kaut nedaudz at-
rautu no virtuālās vides, ir piedāvāt in-
teresantu alternatīvu. Šoreiz tā bija lat-
viešu tautas rotaļa – deja “Šurp, Jāņa bēr-
ni!”. Tajā piedalījās pat žūrijas pārstāvji. 

Ilze Valeniece
Direktora vietniece mācību 

un audzināšanas darbā
Absolventu salidojums
Viļānu vidusskolas kolektīvs 3.mai-

jā plkst.20.00 ielūdz uz Viļānu vidus-
skolas absolventu tikšanos. Ņemot vērā
absolventu izrādīto interesi, šī tradī-
cija tiks atjaunota un turp māk notiks
katru gadu. 

Skolēnu mācību
uzņēmumi gadatirgū

Daugavpilī
4.martā Daugavpilī tirdzniecības cen-

trā “Solo” norisinājās Reģionālais
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) ga-
datirgus. Viļānu vidusskolā jau vairā-
kus gadus SMU programma tiek īste-
nota skolotājas Elzas Samuilovas vadībā. 

Šoreiz gadatirgū piedalījās trīs
Viļānu vidusskolas SMU – “Latgales
Mōls” (pārdodot Bērnu un jauniešu cen-
tra keramikas pulciņā veidotos kera-
mikas izstrādājumus), “Magic Art” (in-
terjera priekšmeti no dabas materiā-
liem, šoreiz, piemēram, tika pārdoti de-
koratīvi trauki un lādītes no ķirbjiem)
un “Liesmiņa” (sojas vaska sveces).   

Visi trīs SMU var lepoties ar ļoti
veiksmīgu dalību šajā gadatirgū.
SMU “Latgales Mōls” (gadatirgū šo
SMU pārstāvēja Alise Klinta Broka,
Megija Gunda Broka un Aīda
Patmalniece) tika atzīts par labāko
SMU nominācijā “Labākais stends”. Kā
pastāstīja pulciņa vadītāja Aija
Prauliņa, meitenēm liels gandarījums
bija ne tikai par uzvaru šajā nominā-
cijā, bet arī par to, ka izdevās pārdot
lielāko daļu keramikas izstrādājumu.
Savukārt SMU “Liesmiņa” (Georgijs
Samuilovs) saņēma atzinību kā gada-
tirgus jaunākais dalībnieks. 

Kā jau īstiem uzņēmējiem pienākas,
Viļānu vidusskolas SMU dalībnieki jau
pavisam drīz plāno savu nākamo pa-
sākumu – dalību Lieldienu tirdziņā
Viļānu vidusskolā. 

Teksts un foto: E.Samuilova,
A.Prauliņa 

SMU “Latgales Mōls” pārstāves
Megija Gunda, Alise Klinta un

Aīda. 
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Dvēseles rakstu audējs
Cilvēkus dzīves gaitas aizved prom no dzimtajām mā-

jām. Reizēm pat ļoti tālu. Reizēm dzīve apmet loku, lai cil-
vēks var atgriezties pie savu senču saknēm. Lūk, arī
Kantinieku pagastā mīt mākslinieks, kura dzīves ritums

aizsākās Jēkabpilī, kur māmiņai bija darbs cukurfabrikā,
bet tēvs – pieprasīts un prasmīgs skārdnieks (reiz arī Rīgas
baznīcu torņus savām rokām glāstījis). Valdis ONUŽĀNS
pirms dažiem mēnešiem nosvinējis skaistu 50 gadu jubileju,
šobrīd viņš saka paldies Visaugstākajam par to, ka dzīvē ir
harmonija, labprāt atbalsta cilvēku vēlmi redzēt viņa gleznu

KULTŪRA
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izstādes. Tamdēļ arī Viļānu pilsētas bib-
liotēkā no 14.marta līdz pat Lieldienām
ikviens interesents varēs smelties dvē-
seles spēku Valda veidotajās gleznās.

“Manas skolas gaitas pieder Rikavas
pamatskolai. Nebija viegli. Līdz mājām
– 7km. Kad ceļu pievarējām kājām, kad
– zirga pajūgā. Daudz bija jāmācās,
daudz strādājām praktiski skolas ap-
kārtnē, augļu un sakņu dārzos. Tas de-
vis krietnu rūdījumu dzīvei. Ar šādām
tādām grūtībām mūsu paaudzi nevar
nobaidīt!” smaida Valdis Onužāns.

Viņš ar siltumu balsī stāsta par izci-
lo skolotāju Jāni Strodu: “Viņš bija ra-
sēšanas un rokdarbu skolotājs. Ļoti zi-
nošs. Lai cik trūcīgas bija iespējas, pra-
ta izkombinēt tā, lai mēs, puikas, varam
darboties no sirds. Visu pacietīgi parā-
dīja, ierādīja. Gan ķebli, gan kastīti – visu
pratām pagatavot. Labprāt darbojāmies
skolotāja vadītajā raķešu modeļu vei-
došanas pulciņā. Skolotāja Stroda ie-
tekmēts, pēc pamatskolas absolvēšanas
izvēlējos turpināt mācību gaitas
Rēzeknes Mākslas vidusskolā. Tieši to-
gad bija izveidota pirmā koktēlnieku gru-
pa. Mēs esam tie, kuri nesām un sa-
kārtojām telpās jaunos darbagaldus, da-
žādās virpas, instrumentus. Mūsu rokās
un darbā piedzima koktēlniecības vir-
ziens Mākslas vidusskolā.”

Valdim joprojām kalpo ozolkokā da-
rinātais gleznas rāmis. Tam nu jau vai-
rāk nekā trīsdesmit gadi. Mācību gados
Mākslas vidusskolā piedzima mīlestība pret
gleznošanu: “Mums bija izcili pasniedzē-
ji: Unda, Paurs. Viņi tik daudz sniedza! Gan
zināšanas, pieredzi, savu dvēselisko re-
dzējumu mākslas valodai. Kaut ko zīmē-
jis esmu vienmēr. Cik sevi atceros – vien-
mēr krāsainie zīmuļi rokās! Sāku ar to, ka
centos atdarināt pastkartēs ieraugāmo.
Strādāju un vēroju, vai man sanāks tik labi,
kā paraugā? Vēlāk centos uzzīmēt labāk
nekā ir paraugā, un tad jau sāka strādāt
paša fantāzija – liku klāt savus elementus.

Tie izdevās. Bija liels prieks, ka es varu!”
Valdis kopā ar sievu Anitu aprūpē

krietnu zemnieku saimniecību, itin bie-
ži uzņem tūristus: “Ziemā ir klusāk, tad
es vairāk pievēršos gleznošanai. Ziemā
gadās arī pabeigt tos darbus, kas iesāk-
ti vasarā: kāda noskaņa saullēktā no-
tverta, izteiksmīgs margrietiņu pušķis,
krāšņā gladiolu ziedēšana. Reizēm pie-
ķeros arī darbam ar koku, patīk darināt
dārza mēbeles, bet tur vajag lielu laiku,
kas laukos nav tik bieži rodams, jo allaž
kāds darbs gaida sētā vai laukā. Tamdēļ
gleznošana ir pateicīgāka – iesāktais dvē-
seles raksts sagaidīs mani.”

Valdis un Anita audzina trīs meitas.
Vecākā Tatjana jau savā dzīvē – strādā,
mitinās Rēzeknē. Sintija un Kristīne mā-
cās Sakstagala pamatskolā un apmeklē
Viļānu mūzikas un mākslas skolu:
“Bērniem jāpalīdz apgūt pēc iespējas vai-
rāk. Vispusīgi attīstītam cilvēkam dzīvē
vairāk iespēju. Tā kā krāsu valodas pa-
saulē pats varu meitas ievadīt, tad kopā
ar sievu izlēmām, ka Viļānos meitenes
mācīsies mūzikas instrumentu spēli. Jā,
ir sarežģīti, jo attālums no Zīmeļovkas līdz
Viļāniem prāvs, nodarbības beidzas stip-
ri pavēlu, bet visu kompensē meitu prieks
par jaunām apgūtām virsotnēm.”

Valdis katrā gleznā ieauž savus dvē-
seles rakstus: “Reizēm ir kāds kreņķis,
tad man jūra izdodas vētras sabangota.
Kad ikdiena rit kā ieplānots, tad darbi
ir apcerīgākā noskaņā. Gleznoju, jo to
prasa mana dvēsele. Nekad nav tā, ka
iztēlē redzētu naudas zīmes, kuras va-
rētu par darbu saņemt. Tad jau tikai eiro
banknotes zīmētu! Galvenais ir tas, ka
mani dvēseles raksti uzrunā citu cilvē-
ku, palīdz. Piemēram, gleznas ar pīlā-
džiem ļoti labprāt savos kabinetos redz
uzņēmumu vadītāji, jo sērmūkslītis arī
no gleznas aizsargā cilvēku no negatī-
vā, ko nes līdzi dažādi klienti, apmek-
lētāji. Savukārt gleznas ar ziediem klie-

dē sasprindzinājumu, gaisotni telpā dara
vieglāku, tīrāku.”

Valdis patiesi priecājas par to, ka redz
savos bērnos māksliniecisko piesitienu:
“Esmu klāt, kad jaunākās meitas rada
savus darbus. Reizēm ui! cik krāsu tiek
izķēpāts! Lai ķēpā! Uz bērna pasaules ie-
pazīšanas rēķina taupīt nedrīkst, tikai tad
visam ir nākotne. Es skatos un priecājos,
ka mūsu ģimenē aug vēl mākslinieki.
Varbūt pēc dažiem gadiem būs jau
Onužānu ģimenes gleznu izstāde!”

Kā katram māksliniekam, arī Valdim
ir sava mūza – sieva Anita: “Viņa ir mana
mūza, pirmais vērtētājs, konstruktīvs kri-
tiķis. Viņa dod spēku radīt. Tādēļ cilvēkiem
Rikavā, Rēzek nes novadā, Preiļu novadā,
Rīgā ir iespēja redzēt manu veikumu. Arī
šīs izstādes apmeklētājiem novēlu smel-
ties spēku manos darbos, ieraudzīt kādu
niansi, kura stiprinās dvēseli!”

Teksts un foto:
Iveta Dimzule

Valdis Onužāns un viņa pirms
vairāk kā trīsdesmit gadiem radī-

tais ozkolkoka gleznas rāmis,
kurā ielikts darbs, kas ir māksli-
nieka vizītkarte – glezna, kas bi-
jusi visās V. Onužāna izstādēs.

PASĀKUMU KALENDĀRS
Marts – aprīlis 

Viļānu pilsētas bibliotēkā
Līdz 13.aprīlim Viļānu pilsētas biblio-
tēkas pasākumu telpā ir skatāma māk-
slinieka Valda Onužāna gleznu izstāde.
Bērnu literatūras nodaļā līdz 31.mar-
tam var apskatīt Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu pirogrāfijas
darbu izstādi. 

Filma “Melānijas hronika”
24.martā plkst.18:00 Viļānu kultūras
namā Komunistiskā genocīda upuru pie-
miņas dienai veltīts kino seanss
“Melānijas hronika”. Tikšanās ar filmas
režisoru Viesturu Kairišu. Ieeja 2 Eur.

Dekšāres pagasta bibliotēkā
Līdz 27.martam Dekšāres pagasta bib-
liotēkā ir apskatāmas divas izstādes:
Lolitas Stupānes un Ilonas Andersones
darbu izstāde “Ierāmēts gads” un izstāde
“Alfabēts” (teksta autore – Lolita
Stupāne, zīmējumi – Madara Mediņa-
Prikule).

Metāla izstrādājumu izstāde
Viļānu novadpētniecības muzejā līdz
5.maijam visi tiek aicināti apmeklēt
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidus-
skolas metāla izstrādājumu dizaina iz-

glītības programmas audzēkņu darbu
izstādi. 

Atpūtas centrā “Kamenīte”
Jaunviļānu informācijas un atpūtas
centrā “Kamenīte” līdz 7.aprīlim ir ska-
tāma Viļānu Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņu darbu izstāde.
Bērnu dzejoļu grāmatas prezentācija
28.martā plkst.10:30 Viļānu pilsētas bib-
liotēkas bērnu literatūras nodaļā notiks
dzejnieces Līvijas Liepdruvietes bērnu
dzejoļu grāmatas “Nu, paskat!” pre-
zentācija. Piedalās Rikavas pamatsko-
las vokālais ansamblis. 

Seminārs “NVA E-pakalpojumi”
E-prasmju nedēļas ietvaros Viļānu pil-
sētas bibliotēkā 30.martā plkst.11:00 no-
tiks seminārs “NVA E-pakalpojumi”.
Semināru vada S.Ragause. 

Satiec savu meistaru Viļānos!
2.aprīlī plkst.11:00 – 14:00 Viļānu kultūras
namā Latvijas mēroga projekta “Satiec
savu meistaru” pasākums “Meistaru die-
na”. Kulinārijas un leļļu aušanas darbnī-
ca. Ieeja bez maksas. 

Viss par Lieldienām
Dekšāres pagasta bibliotēkā no 5. līdz
13.aprīlim izstādē “Agri lēca saulīte.
Lieldienu rītiņā” viss par svētu svinēša-
nu – ticējumi, tautasdziesmas, ēdieni, ro-
taļas un mīklu minēšana. 

Ivana Koroļkova lasījumi
7. aprīlī Viļānu pilsētas bibliotēkas lasī-
tavā notiks Viļānu dzejnieka un glezno-
tāja Ivana Koroļkova lasījumi. 

Lieldienas Sokolku pagastā
Sokolku pagasta klubā 10. un 11.aprīlī
plkst.16.00 visi tiek aicināti uz radošajām
darbnīcām “Lieldienas gaidot”. No papī-
ra varēs veidot olu groziņus un paliktņus,
kā arī Lieldienu olu rotājumus dekupā-
žas tehnikā. 16.aprīlī plkst.14.00 notiks
izklaides pasākums visai ģimenei “Svinam
kopā”, savukārt no 18. līdz 21.aprīlim va-
rēs aplūkot izstādes-konkursa “Vis -
skaistākā ola” darbus. 

Lieldienas Dekšārēs
16.aprīlī Dekšārēs notiks svētku pasā-
kums brīvā dabā “Lieldienu zaķim pa
pēdām”. Programmā jautras rotaļas un
sportiskas aktivitātes gan maziem, gan
lieliem. Nepiemērotu laikapstākļu ga-
dījumā pasākums norisināsies pagas-
ta zālē. Savukārt pēcpusdienā Dekšāru
pamatskolas zālē notiks koncerts
“Lieldieniņas sanākušas”. 

Lieldienu pasākums Viļānos
17.aprīlī plkst.12:00 Viļānu kultūras
namā Lieldienu pasākums visai ģi-
menei ar spēlēm un rotaļām. Ieeja bez
maksas.

Pāvela Plotnikova grāmatas
atvēršanas svētki

21.aprīlī plkst.16:00 Viļānu pilsētas la-
sītavā dzejnieka Pāvela Plotnikova
grāmatas “Мысли длиною в жизнь или
Философия любви” atvēršanas svētki. 
Čempionāts volejbolā MIX komandām
22.aprīlī plkst.10.00 Dekšāru pamatskolas
sporta zālē notiks Viļānu novada atklā-
tais čempionāts volejbolā MIX koman-
dām. Pieteikšanās līdz 21.aprīlim
(plkst.17.00), zvanot uz tālruni 28646365.  

Krievu dziesmu vokālā ansambļa
“Sudaruški” koncerts

23.aprīlī Viļānu kultūras namā notiks krie-
vu dziesmu vokālā ansambļa “Sudaruški”
pasākums “Kad dvēsele dzied”.  

“Bumburneicys” un draugi
Kapela “Bumburneicys” kopā ar draugiem
aicina visus uz koncertu 29.aprīlī
Viļānu kultūras namā. 
Dramatiskai kopai “Kūpā” – 15 gadi

30.aprīlī svinēsim 15 gadu jubileju
Dekšāru dramatiskajai kopai ‘’Kūpā’’.
Koncertā  ‘’Veselības eliksīrs’’ piedalīsies
gan dramatiskā kopa ‘’Kūpā’’, gan viņu
draugi no tuvākiem un tālākiem pagas-
tiem. Vakara otrā daļa pie galdiņiem ar
līdzi paņemtajiem groziņiem.  Pasākums
notiks Dekšāru pamatskolas zālē.

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS
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Nākamais avīzes numurs gaidāms aprīlī

Liāna Čertogonova
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Decembrī mūžībā aizgāja 
Antoņina Broka
Mārtiņš Enģevīrs
Jekaterina Ritiņa
Jānis Sangovičs
Regīna Zvēriņa
Arvīds Kurtiņš

Janvārī mūžībā devās 
Genovefa Zepa
Antoņina Ulnicāne
Zenaīda Dargele
Feodora Tokalova
Irina Kuznecova
Veronika Tomiņa
Olga Bistrova
Genovefa Zvirgzdiņa
Aloizs Mičulis
Jevdokija Ribakova
Ivans Rodnovs

Februārī mūžībā aizgāja
Pāvels Tihomirovs
Tekla Leimane
Natālija Romanova
Jānis Rečs
Līvija Krupnova
Jānis Cakuls
Konstantīns Kočkers
Aina Broka
Tamāra Feklistova
Taisija Kumačeva
Staņislavs Zīra

Viļānu novada pašvaldība izsaka līdz-
jūtību mirušo tuviniekiem.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

Dzimšanas dienu svinēja:
Decembrī

a Leontina Ostrovska un Jūlija Dukste 94.dzimšanas dienu
a Anna Boicova un Valda Markevičiene 92.dzimšanas dienu
a Stepanida Ļebedeva 91.dzimšanas dienu
a Jelena Novika un Anna Šindarjova 85 gadu jubileju
a Jāzeps Meikališs, Varvara Černova, Viktorija Sičeva, Valentīna Broka, 
Janīna Zbitkovska un Ēvalds Locāns 80 gadu jubileju
a Larisa Začeste, Veneranda Bruzgule, Ivans Vorobjovs, Anna Bitāne,
Ambrosijs Solovjovs, Viktors Leiņa un Vera Seņkova 75 gadu jubileju
a Janīne Kroiče, Mirdza Perlovska, Antoņina Kovaļkova, Aloizs Skarbinieks
un Valentīna Tropa 70 gadu jubileju
a Anatolijs Jenuļovs, Irīna Kolosova, Minajs Sobolevs un 
Aleksandrs Beinarovičs 65 gadu jubileju. 

Janvārī 

a Albine Kaža un Ksenija Jeršova 95 gadu jubileju
a Evgeņija Lecinska, Melānija Rastopčina, Tatjana Kovaļova, Trifina Stepura
un Pēteris Armanovs-Grigulis 91.dzimšanas dienu
a Ksenija Andrijašina 90 gadu jubileju
a Bronislava Samiņa, Raisa Jurčenko, Anna Šatilova 
un Pēteris Tučs-Skarbinieks 85 gadu jubileju
a Veneranda Studena, Anna Ozoliņa, Varvara Ksendzova, Emertijana Reča
un Makars Bistrovs 80 gadu jubileju
a Leonards Murāns, Vitolds Petrovs, Jānis Gribusts, Antoņina Maslobojeva,
Afanasijs Kolesnikovs, Leontīna Kozlovska, Ēvalds Kozlovskis un 
Valentīns Saprovskis 75 gadu jubileju
a Nikolajs Petrovs, Vladislavs Dzindzuks, Zita Malašenoka un 
Jevstolija Romanova 70 gadu jubileju
a Antoņina Mālniece, Iosifs Mileiko, Reinis Tirzītis un Olga Jurina 
65 gadu jubileju. 

Februārī

a Jūlija Drele 94.dzimšanas dienu
a Valentīna Kalašņikova 93.dzimšanas dienu 
a Marija Koniševska un Antoņina Skudra 92.dzimšanas dienu
a Bronislava Deksne 91.dzimšanas dienu
a Agafija Jeršova 90 gadu jubileju
a Zoja Kovalevska un Jāzep Rimša 85 gadu jubileju
a Galina Cvetkova, Semjons Burovs, Zita Graznoviča, Anna Lazareva, 
Nellija Mālniece, Marfa Mivrenika, Vitālijs Duļbinskis un Jūlija Zavjalova
80 gadu jubileju
a Valentīna Jeršova, Tatjana Repņikova, Juris Staņislavs Upenieks, 
Malvīna Klišāne, Emīlija Katkovska, Anastasija Mortukāne un 
Aleksandrs Rusakovs 75 gadu jubileju
a Nellija Fjodorova, Jevģēnijs Brituškins, Nikolajs Giacintovs, 
Marfa Kurganova, Janīna Juste, Agafija Kudrjašova, Nadežda Šelkova 
un Anna Bogdanova 70 gadu jubileju
a Tekla Vanaga, Jevdokija Šlivka, Semjons Solovjovs, Natālija Bistrova 
un Antonina Šilova 65 gadu jubileju.

Viļānu novada pašvaldība sirsnīgi sveic gaviļniekus! 

Viļānu novada 
pašvaldība sveic

decembrī dzimušo Austras,
Valērijas un Vadima 

vecākus,
janvārī dzimušo Daniela,
Rūtas, Arlīnas, Alekseja,

Viktorijas un Gustava
vecākus

un februārī dzimušā
Markusa vecākus.  


