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Viļānu novada pašvaldība saņem
kvalitātes zīmi
Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros Viļānu novada pašvaldība ir ieguvusi Kvalitātes zīmi Nr. 2020-1-LV02ESC52-002959.
Kvalitātes zīme nosaka, ka organizācija spēj kvalitatīvi
nodrošināt projekta nosacījumus saskaņā ar ESK Hartu.
Kvalitātes zīme ir spēkā līdz 2020. gada 31.decembrim
un šajā laikā iestāde ir tiesīga īstenot trīs akreditētās programmās:
l Brīvprātīgā darba projektu īstenošana (uzņemšanai);
l Brīvprātīgā darba īstenošana (atbalstam);
l Darbu projektu īstenošana.
Īstenojot projektus, organizācijas praksē var ieviest
tādu ES vērtību kā solidaritāte (savstarpējs atbalsts, interešu/uzskatu/mērķu kopība, vienprātība) un sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā visā ES – risināt sabiedrības problēmas, sniegt palīdzību neaizsargātajiem, veidot iekļaujošu sabiedrību.
Šāda veida projekti dot iespēju jauniešiem mācīties, attīstīties, gūt nenovērtējamu pieredzi un apgūt vērtīgas prasmes, kas paver iespējas nākotnē.
Svarīgi ir piebilst, ka ne tikai Viļānu novada pašvaldība, bet arī citi Viļānu novada uzņēmumi, kā LPKS “Viļāni”,
SIA “Lapiņas ĒMEI” un SIA “Silgali-I”, ar pašvaldības atbalstu ir ieguvuši Kvalitātes zīmi, kā rezultātā jau veiksmīgi
realizē šo programmu un ir guvuši atzinību. Kā arī ir liels
prieks par to, ka šis pulks turpina augt un ar 1.augustu
Kvalitātes zīmi saņems vēl 4 citi novada uzņēmumi: SIA
“SRG”, SIA “ASŅINI II”, SIA “AZALIJA VF”, SIA “EE ACS”.
Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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VIĻĀNU NOVADA DIENAS 2020
Straujiem soļiem tuvojas Viļānu
novada dienas, kuras šogad norisināsies 21.-22.augustā ar sportiskām aktivitātēm, jautru teātra programmu un skanīgiem koncertiem.
Svētku programmā paredzēts jau
tradicionālais Muižas mūzikas vakars
Viļānu muižas kungu nama parkā
21.augustā, kurā uzstāsies Viļānu
MMS audzēkņi, grupa ”Bez nosaukuma” u.c. mākslinieki, kā arī būs iespēja
darboties radošajās darbnīcās.
22.augustā svētku svinēšana tiks organizēta Viļānu stadionā, kur rīts, kā
ierasts, sāksies ar sporta svētkiem, turpināsies ar jautro teātra stundu, skanīgu sveicienu novadam kopā ar amatierkolektīviem, vakara izskaņā balli
spēlēs grupa “Opus Pro” un par disko
ritmiem līdz plkst. 24.00 gādās Dj Deila.

Sīkāka informācija par katru no pasākumiem būs atrodama Viļānu novada mājaslapā www.vilanunovads.lv
Tāpat arī atgādinām svētku apmeklētājiem un dalībniekiem neaizmist par
valstī noteiktajiem ierobežojumiem, ievērot
vismaz 2 metru distanci vienam no otra.
Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par nodomu noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto daļu Viļānu novada pašvaldībai
ir nodoms uz 5 (pieciem) gadiem Viļānu novada administratīvajā teritorijā noteikt aizliegumu ģenētisko modificēto
kultūraugu audzēšanai.
Aicinām iedzīvotājus no 2020.gada 5.augusta līdz
2020.gada 5.septembrim izteikt viedokļus, priekš2

likumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Viļānu novada administratīvajā teritorijā līdz 2025.gadam, savu viedokli brīvā formātā iesniedzot Viļānu novada pašvaldībā
klientu apkalpošanas centrā, Kultūras laukumā 1a, Viļānos
vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: novads@vilani.lv.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta
par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Volodjko
Juriste
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Par godu Barikāžu 30. gadadienai Viļānu novada
pašvaldība kopā ar Viļānu Novadpētniecības muzeju
aicina iesniegt piedāvājumu Skulptūras/vides objekta
izstrādei un uzstādīšanai.
Nosacījumi:
l Jāiesniedz skulptūras/vides objekta skice un izmaksu kalkulācija;
l Skulptūras/vides objekta izmaksas ar piegādi un uzstādīšanu līdz 6000 eiro;
l Skulptūras/vides objekta augstums ne mazāks par
1.5 m;

l Skulptūrai/vides objektam vizuāli, kompozicionāli un idejiski jābūt harmonijā ar vidi, kurā tas tiks
uzstādīts;
l Skulptūrai/vides objektam jābūt 1991.gada barikāžu
notikumu laika dalībnieku velmju un ideju nesējam
mūsdienu sabiedrībai;
l
Skulptūrai/vides objektam jābūt ar tekstu 1991. GADA BARIKĀDES;
l Realizēšanas termiņš: 30.12.2020.
Skices un piedāvājumus nosūtīt līdz 28.08.2020.
plkst. 17.00 uz e-pastu muzejs-vilani@inbox.lv, jautājumu gadījumā zvanīt muzeja vadītājai pa tālr. 26476570
Skulptūras/vides objekta lokācija: 56.551076,
26.924268
l Laukums starp Viļānu vidusskolu (Rēzeknes iela 1A,
Viļāni, Viļānu novads, LV – 4650) un Viļānu novada kultūras namu (Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu novads,
LV-4650).

Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Viļānu novada iedzīvotāji aicināti pieteikt elektroiekārtu
bezmaksas izvešanu
Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA “Eco Baltia
vide” un SIA “ALAAS”, kā arī veikaliem “top!” šķirošanas kampaņā Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” aicina Viļānu novada iedzīvotājus līdz 17.augustam pieteikt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu bezmaksas izvešanu no savām mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. Piedaloties akcijā, ir iespēja
laimēt noderīgas balvas – veikalu “top!” dāvanu kartes 20
un 30 eiro vērtībā.
Pieteikties elektronikas izvešanai var, aizpildot reģistrācijas anketu šeit - https://ej.uz/elektronikas_skiratlons,
zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, apjomu un
kontaktinformāciju.
Elektrotehnikas savākšana no pieteiktajām adresēm Viļānu novadā notiks no 25. līdz 28.augustam,
sākot no plkst.7:00, visas dienas garumā. Drošības nolūkos elektronikas savākšana notiek bezkontakta veidā. Visai
pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā jābūt novietotai
pie nama vai ēkas ārdurvīm un ārpus nožogotas teritorijas, SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā vietā.
Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sadzīves tehniku,
tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildu var kopā
ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumu-

latorus. Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto lietu svaram jābūt vismaz 30 kg.
Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai nolietotās elektropreces, akumulatorus un baterijas. Netiks savākti citi
atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.
Piedaloties “Elektronikas šķiratlonā” ikviens dalībnieks
varēs pretendēt uz patīkamām un noderīgām balvām. Visi
Viļānu novada dalībnieki piedalīsies izlozē par veikala “top!”
dāvanu karti 20 eiro vērtībā. Savukārt tas, kurš akcijas
laikā nodos lielāko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala
“top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā.
Vairāk par šķirošanas kampaņu Vislatvijas “Elektronikas
šķiratlons” lasi Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv
sadaļā “Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par akcijas norisi aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot
uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.

Viļānu pilsētā, Liepu
iela 2c, pie SIA “Viļānu
namsaimnieks” ir novietots lielgabarīta atkritumu konteiners,
kurā drīkst likt tikai
MĒBELES!
Konteiners būs pieejams līdz 2020.gada
12.augustam.
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

20.jūlijā ir uzsākti
Lakstīgalu salas gājēju
tilta pārbūves darbi
Iedzīvotājus aicinām būt uzmanīgiem,
pacietīgiem un saprotošiem.
Lūdzam sekot informācijai par būvdarbu gaitu Viļānu
novada mājaslapā.
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Viļānu Velotūre 2020
Viļānu Velotūres 2020 2. posms notiks 2020.gada
8. augustā, kura laikā tiks apmeklēti objekti: Trūpu
Velnakmens, LPKS „Viļāni“, „Lidlauks“ Ornicānos u.c.
Reģistrēšanās no plkst. 11.30 Viļānu pilsētas stadionā.
Starts plkst. 12.00.
Pasākumā drīkst piedalīties ikviens interesents, bet
2007.gada dzimušie un jaunāki tikai pilngadīgas personas
pavadībā.
Obligāti jābūt aizsargķiverei!
Velobrauciens notiks pa dažādas nozīmes, seguma un
kvalitātes koplietošanas ceļiem. Maršruta garumi posmos
dažādi un vidējais posma garuma ap 20km, kurš tiks izbraukts 3 – 4 stundās.
Braucienu organizē un vada: Viļānu novada Sporta skola sadarbībā ar Viļānu novada pašvaldību un Viļānu velobrauciena entuziastiem.
Informācijai: t.29422155 (Juris), t.28646365 (Aleksejs).
Nolikumu skatīt www.vilanunovads.lv.
Katrs pasākuma dalībnieks personīgi uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un spējām piedalīties pasākumā, apliecinot to ar savu parakstu reģistrācijas lapā,

kā arī atļauj izmantot personas datus un uzņemtās fotogrāfijas Sporta skolas un Viļānu novada pašvaldības informatīvajiem mērķiem.

Atskats uz Viļānu velotūres 2020 1. posmu
Sestdien, 11. jūlijā, notika Viļānu velotūres 2020
pirmais posms, riteņbraucēji plkst. 11:30 pulcējās un reģistrējās braucienam Viļānu pilsētas
stadionā. Tālākie dalībnieki bija ieradušies no
Rīgas.
Pasākums tika organizēts
sadarbībā ar Viļānu novada
pašvaldību un Viļānu velobrauciena entuziastiem.
Velotūres maršruta garums bija aptuveni 20km,
brauciena laikā dalībniekiem
tika izstāstīti vēsturiskie
fakti par vairākiem sastaptajiem objektiem: Rimšu vecticībnieku draudzes lūgšanu
namu, kaņepju saimniecību
OBELISK FARM un Dekšāres estrādē par Dekšārēm.
Pasākuma laikā dalībnieki apmeklēja kaņepju saimniecību OBELISK FARM, saimnieks Andris pastāstīja par
savu saimniecību, varēja degustēt produkciju un saimniecības veikaliņā iegādāties to.
Pasākuma izskaņās dalībniekiem tika pasniegtas pie-
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miņas balvas, kuras sarūpēja Viļānu novada pašvaldība.
Paldies visiem, kuri bija iesaistīti pasākuma organizēšanā un atbalstīšanā.
Pateicamies dalībniekiem par piedalīšanos un uz tikšanos
nākamajā posmā!
Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu.

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Vieglatlētu sasniegumi sportā jūlijā
Viļāniem. Vieglatlēti sacentās šādās
disciplīnās:
U-18 grupa - 100m, 400m, 400m barjeras, 1500m, tāllēkšana, lodes grūšana,
diska mešana, šķēpa mešana,
U-16 grupa - 100m, 400m, 300m barjeras, 1500m, tāllēkšana, lodes grūšana,
diska mešana, šķēpa mešana,
U-14 grupa - 80m, 300m, 1000m, tāllēkšana, lodes grūšana, diska mešana,
šķēpa mešana.
Viļānus U-14 grupā sacensībās pārstāvēja: Alīna Saprovska, Liāna
Smirnova, Arvis Betlers, Valters
Malta, Madara Skangale.
Godalgotās vietas:
l Alīnai Saprovskai 2.vieta 80m
skrējienā (11,7 sek.) un tāllēkšanā (4,04
m);
l Valteram Maltam 2.vieta 1000m
skrējienā (3:30.5 min.).
2020.gada 9.jūlijā Gulbenē norisinājās GULBENES NOVADA BJSS
SLĒGTĀS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ U-14, U-16 un U-18.

Sacensībās piedalījās vieglatlēti no
Alūksnes, Balviem, Madonas,
Gulbenes, Smiltenes, Valkas un

Pateicamies sportistiem
par sasniegumiem un treneriem
par ieguldīto darbu.

05.07.2020. Saldus sporta kompleksa stadionā (Saldus)
norisinājās “SPORTLAND KAUSS” vieglatlētikā 2.posms,
kurā piedalījās bijušie un esošie Viļānu novada pašvaldības Sporta skolas vieglatlēti: Marita Vulāne, Simona
Prikule, Viktorija Sidorova un Alevtīna Tarasova.
Katra vieglatlēte savās disciplīnās uzrādīja augstus rezultātus, bet Simona Prikule atgriezās no sacensībām ar
zelta medaļu 400m skrējienā (1.00,83 min.).
18.07.2020. Zemgales Olimpiskā centra stadionā
(Jelgava) norisinājās “SPORTLAND KAUSS” vieglatlētikā 3.posms, šoreiz sacensībās Viļānus pārstāvēja:
Viktorija Sidorova un Simona Prikule. Šajās sacensībās Viktorijai Sidorovai pietrūka tikai piecas simtdaļas
sekunžu, lai izcīnītu bronzas medaļu 400m skrējienā, savukārt savā vecuma grupā Simona Prikule 400m skrējienā izcīnīja bronzas medaļu (1.00,16 min.).
22.-23.07.2020. Ventspils stadionā notika “Latvijas U18 un U-20 čempionāta 2020” sacensības vieglatlētikā.
Viktorija Sidorova mājās atgriezās ar sudraba medaļu
1500m skrējienā (5.09,86 min.) un bronzas medaļu izcīnīja 800m skrējienā (2.25,70 min.).
Simonai Prikulei bronzas medaļa 800m skrējienā
(2.20,13 min.).

Paldies vieglatlētikas trenerei Jeļenai Tarasovai par
ieguldīto darbu sportistu sagatavošanā sacensībām un
vieglatlētēm par Viļānu pilsētas vārda popularizēšanu
Latvijā!
Informāciju sagatavoja:
Viļānu novada Sporta skola
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS
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Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldības dome
un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu
Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Esi zinošs un atbildīgs
Pateicoties pārrobežu programmas finansiālam atbalstam, 15 Viļānu novada bērni un jaunieši 20.07.-24.07.2020.
varēja piedalīties vasaras dienas nometnē “Esi zinošs un
atbildīgs”. Nometne tika organizēta projekta “Zaļā palete”
(Nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos”) ietvaros sadarbībā ar dabas draugu radošās pētniecības centru “Dadzis” un Aktīvās atpūtas un sporta biedrību “Azote”.
Projekts paredz aktivitātes un bezatkritumu dzīvesveida
kampaņas, kas vietējos iedzīvotājus izglītotu dabas resursu
ilgtspējīgas izmantošanas jomā. Nedēļas laikā nometnes
dalībnieki apmeklēja atkritumu apglabāšanas poligonu
“Križevņiki”, biohumusa ražotni Daugavpilī, Viļānu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Lauziniekos un pārsūknēšanas staciju Jaunviļānos. Ekskursijas laikā uz atkritumu
apglabāšanas poligonu “Križevņiki” dalībnieki ir ne tikai
noskaidrojuši grupas kopējo svaru - 980kg, bet arī guvuši ieskatu atkritumu šķirošanas procesos, aizdomājušies
par Zero Waste dzīvesveida pamatprincipiem, resursu patēriņu, videi draudzīgām alternatīvām, ko ikviens var pielietot ikdienā, mazinot savas ekoloģiskās pēdas nospiedumu.
Nometnes laikā skolotājas L. Malta, I. Klimanova un
I. Valeniece bērniem un jauniešiem organizēja meistarklases,
kur katrs varēja sašūt personalizētu auduma somu iepirkumu veikšanai vai savam sporta tērpam, izgatavoja bišu
vaskadrānas maizīšu līdzņemšanai un izstrādāja rekomendācijas ģimenēm un klasesbiedriem ekoloģiskā dzīvesveida popularizēšanai.
Piecas dienas tas ir labs starts, lai iemācītos pareizi šķirot atkritumus, aizdomātos par augsnes auglīgumu un ilgtspēju, savām acīm ieraudzītu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un tur notiekošos procesus, kā arī kļūtu zinošākiem
un atbildīgākiem attieksmē pret apkārtējo vidi.
Nometnei noslēdzoties vadītāja L. Malta kopā ar dalībniekiem gūst atziņu: “Ja apzināsimies, kādus atkritumus radām un mēģināsim ieviest savā ikdienā kaut vienu videi draudzīgu paradumu, tad tas noteikti radīs pozitīvas
pārmaiņas un zaļāku dzīvesveidu”.
Projekta aktivitātes noslēgsies 2021. gada jūlijā. Projekta
kopējais budžets ir 646 735 EUR, līdzfinansējums no Latvijas
– Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020.
gadam ir 585 061,50 EUR (90 % no projekta budžeta).
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu
2014.– 2020. gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas
Republika un Krievijas Federācija. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam finansiāli
atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas
Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa
ir www.latruscbc.eu.
Informāciju sagatavoja:
Irina Klimanova,
Dabas draugu radošās pētniecības centra vadītāja
Lāsma Malta, Nometnes vadītāja
Karmena Kotāne, Projektu vadītāja
Plašāk par nometni: Dabas draugu radošās pētniecības
centra “Dadzis” facebook lapā.
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Latvijas kultūru dienas Latgalē 2020

25. jūlijā Viļānos, laukumā pie Kultūras nama notika pasākums “Tautību skanīgā tikšanās Viļānos”.
Tas bija viens no Latvijas kultūru dienu Latgalē
PYNU,PYNU SĪTU organizēts pasākums biedrības
“Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latvijas
Kultūras ministrijas līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” ietvaros, īstenojot sadarbību
starp Dagdas un Viļānu novadu pašvaldībām.
Tautību vainagā kopā savijās ukraiņu, baltkrievu, krievu un latviešu kultūras. 17 dažādi kolektīvi piedāvāja skatītājiem un klausītājiem skanīgas, jautras, melodiskas dziesmas un jestras dejas. Dalībnieki bija sabraukuši no
Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes nacionālajām biedrībām
un kultūras namiem. Viļānu novadu pārstāvēja Viļānu KN
senioru deju kopa KŪMYS, vokālais ansamblis SUDARUŠKI
un Dekšāres vīru kopa KŪZULS.
Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, dalībnieki
saņēma piemiņas dāvanas no pasākuma organizatoriem.
Paldies dalībniekiem par jauko koncertu, paldies SIA
“Lapiņas ĒMEI”, uzņēmējam Žanim Jesko no Nagļu pagasta, SIA “Silgali I”, Ilzei Sondorei par līdzdalību un atbalstu un Viļānu kultūras nama darbiniekiem par ieguldīto darbu.
Informāciju sagatavoja:Margarita Cakula,
Viļānu KN vadītāja
Foto: Ilze Sondore

a
4. jūlijā ļoti
skaisti, aizraujoši un sirsnīgi tika
aizvadīti bērnības svētki Viļānu
kultūras namā.
Paldies, par jauko
pasākumu SIA
“Jogitas Pasā kumi”, kas ar pamācošām dziesmām, jautrām dejām, kārtīgu izšūpošanos un burbuļiem uzbūra bērniem pasaku.
Informāciju
sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kultūras pasākumi Viļānu novadā

Viļānu kultūras nams pamazām atsāk pasākumu organizēšanu, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.
Deju grīdas un mobilā skatuves iegāde projekta ietvaros ir nesusi pozitīvas pārmaiņas arī viļāniešu kultūras dzīvē (projekts Nr.19-01-AL15A019.2202-000018 “Deju grīdas un
mobilās skatuves (modulāra skatuves podestūra) iegāde Viļānu nova-

da kultūras pasākumu organizēšanai”).
Meteņdienas sadancī skatuve tika
izkārtota kā pakāpieni, lai pasākuma
vadītājs ērti varētu pārvietoties no zāles uz skatuvi. Bērnības svētkos mobilā skatuve tika izmantota gan kā pakāpieni, gan kā platforma - alternatīva lielajai skatuvei. Uz tās mazos gaviļniekus šūpināja viņu krustvecāki.

Mobilās skatuves priekšrocības masu
pasākumos ir novērtējuši gan apmeklētāji, gan pasākuma vadītāji, kuri
viens otru var labāk saskatīt. Mobilā
skatuve tika izmantota arī Viestura
Kairiša filmas ‘’Piļsāta pi upis’’ demonstrēšanas laikā. Uz tās tika aicināta
gan filmēšanās komanda, gan vietējiem
aktieri no Viļāniem, kas piedalījās filmēšanās laukumā. Ar lustīgām dziesmām mobilā skatuve tika ieskandināta arī ārtelpas pasākumā ‘’PYNU PYNU
SĪTU’’ pagalmā pie Viļānu kultūras
nama ar dažādu tautību kolektīvu dalību. Virs skatuves tika uzslietas teltis,
kur lietus gadījumā dalībniekiem patverties. Mobilās skatuves pakāpienus
pēc pasākumiem labprāt izmanto kolektīvu dalībnieki, lai kopbildēs iemūžinātu emocionālākos brīžus.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā un noslēgsies šī gada jūlijā. Projekta kopējās izmaksas veido EUR 7048,65, tai skaitā Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums 748.65 EUR.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Informāciju sagatavoja:
Margarita Cakula,
Viļānu KN vadītāja
Karmena Kotāne,
Projektu vadītāja
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