
 

„Latvijas – Krievijas pierobežu pašvaldību 

vienotas kultūras informācijas telpas un 

sadarbības tīkla veidošana izmantojot 
literāri māksliniecisko potenciālu” 

 
Forget a Hurry 

 
Priority 3 Cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana 

Measure 3.2 Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un 

veselības aprūpes jomās 

 



 
 

Īss projekta apraksts 

 
Cilvēki ir galvenā pašvaldību prioritāte. Laimīgi cilvēki ir tie, kuri var piepildīt vēlmi radoši 

izpausties literatūrā un mākslā. Visās trīs pašvaldībās Viļānos, Kārsavā un Šlisselburgā 

darbojas radošās literātu un mākslinieku grupas, līdz šim šīs aktivitātes notikušas ļoti šaurā 

lokā. 

Šī projekta ieviešana un šo grupu koordinēšana dažādās organizācijās nojauks robežas starp 

cilvēkiem vietējā un starptautiskā mērogā. Lai sasniegtu vislabākos projekta rezultātus, 

projekta partneri izmantos teritorijas esošo potenciālu – kultūras centrus un vēsturiskās 

sadarbības saites. 

 

Projekta ieviešanā tiks iesaistīti vairāk kā 3000 cilvēku (literāti, mākslinieki, bibliotēku 

apmeklētāji). Viņi iegūs uzlabotas vietas publiskai lietošanai: brīvdabas lasīšanas telpu – 

estrādi netālu no Viļānu bibliotēkas, brīvdabas estrādi Kārsavā un renovētu bibliotēku 

Šlisselburgā. Jauna, spēcīgāka starptautiska literārā un mākslas grupa iepazīstinās ar gala 

produktiem (blogu un grāmatu) plašākai sabiedrībai un piesaistīs grupai jaunus dalībniekus, 

tādējādi veidojot pamatu projekta rezultātu ilgtspējai. 

 

Vispārējais uzdevums 

 
Attīstīt Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas vienotu kultūras informācijas vidi un sadarbības 

tīklu, kuru izmantos cilvēki ar mākslas radošo potenciālu, lai panāktu ciešāku sadarbību starp 

Latvijas un Krievijas pašvaldībām. 

 

 
Specifiskais uzdevums  
 

 Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas iedzīvotājiem radīt iespēju paplašināt literārās un 

mākslas prasmes, kā arī veidot jaunas iespējas tiem, kuri neuzdrošinās savu talantu 

rādīt plašākai auditorijai. 

 Literārās un mākslas grupas nodrošināt ar jaunām, uzlabotām vietām, kur šīs 

aktivitātes var notikt un tās parādīt plašākai publikai 

 Palīdzēt literārām un mākslas grupām radīt gatavu produktu (blogu un grāmatu), 

popularizēt šīs aktivitātes un piesaistīt jaunus dalībniekus. 

 

Atbalsta saņēmējs  

 
Viļānu novada pašvaldība (Latvija) 

 

Partneri 
 
Kārsavas novada pašvaldība(Latvija) 

Šisselburgas pilsētas pašvaldības veidošanas administrācija (Krievja) 



 

Sagaidāmie rezultāti 

 
 Infrastruktūras un vides uzlabojumi: 

 Brīvdabas lasīšanas telpa – estrāde netālu no Viļānu bibliotēkas 

 Brīvdabas estrāde Kārsavas parka kultūras pasākumu organizēšanai 

 Šlisselburgas bibliotēkas renovācija 

 Aprīkojuma iegāde: datoru un multimediju iekārtas bibliotēku lietotājiem (vairāk kā 

2600 cilvēkiem), klēpjdatorus brīvdabas lasīšanas telpai (Viļāni) un brīvdabas estrādei 

(Kārsavā). Multimediju iekārtas tele-konferences dzejas dienām un citiem kultūras 

pasākumiem. 

 Literārās un mākslas grupu potenciāla nostiprināšanai:  

 Tika organizēts starptautisks konkurss izmantojot multimediju-komunikācijas 

iekārtas (aptuveni 300 dalībnieki) visās trīs pašvaldībās vienlaicīgi, lai izvēlētos 

30 labākos dzejoļus, kuri tiks publicēti starptautiskā grāmatā par mākslu un 

dzeju „Aizmirsti steigu”.  

 Piecu dienu vasaras nometne „Māksla nav  robežu” jaunajiem māksliniekiem un 

literārajiem cilvēkiem, kurā bija iespējams saņemt profesionālus padomus 

(aptuveni 30 dalībnieki) 

 Jauns literatūras un mākslas blogs 

 3 starptautiskas literātu un mākslinieku tikšanās un 3 vietējās literātu un 

mākslinieku tikšanās (aptuveni 45 dalībnieki) 

 
 

Labuma guvēji 

 
 Viļānu pašvaldības, Kārsavas pašvaldības un Šlisselburgas pašvaldības iedzīvotāji 

 Literārās un mākslas grupas katrā no pašvaldībām 
 Bibliotēkas apmeklētāji 

 
 
Ilgums 
18mēneši 

 

Budžets  

 
Kopējais budžets:   200 000, 00EUR 
Programmas līdzfinansējums:  171 000, 00EUR (86%)                                                                                   

Projekta līdzfinansējums:     29 000, 00EUR (14%) 

 
 
Kontaktpersona 
 
Iveta Piziča  iveta.pizica@vilani.lv/ +371 29336050 
 


