
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.pielikums 

 

Sabiedriskās apspriešanas dokumenti 



 
 

Ziņojums par sabiedrības iebildumiem un priekšlikumiem par attīstības 
plānošanas dokumentu 

 
Nr. 
p.k. 

Iebilduma/ 
priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 
priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā/ 
nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/ 
priekšlikums 
nav ņemts vērā 

1. Susāju 
pagasta 
iedzīvotājs 
Aldis 
Pušpurs  
 
 
 

2011.gadā 3.oktobrī tika saņemta 
Alda Pušpura e-vēstule, ka 
attīstības programmā būtu svarīgi 
iekļaut divas lietas par Susāju 
pagastu: Susāju bibliotēkas datus 
un aprakstā par sporta 
infrastruktūru minēt arī mototrasi 
„Baltais briedis”. 
Aldis Pušpurs 2011.gada 
12.oktobrī e-vēstulē iesniedz 
informāciju par mototrasi „Baltais 
briedis”. Susāju pagasta 
bibliotēkas vadītāja Regīna Dūna 
iesniedz datus par Susāju 
bibliotēku (lasītāju skaitu, 
apmeklētāju un izsniegumu 
skaitu, datus par bibliotēkas 
darbību). 

Abi priekšlikumi ņemti vērā, 
iekļauti novada attīstības 
programmā attiecīgi sporta 
infrastruktūras raksturojumā un 
papildināti novada bibliotēku 
darbības rādītāji. 

 

2. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„ 37.lpp. Investīciju projekti: 
iekļaut 
Upītes TN ēkas rekonstrukcija”. 

Upīte tautas nama 
rekonstrukcija ir ieplānota V 
Cilvēka labklājība apakšsadaļā 
4.Kultūrvide, raksturojot 
plānoto infrastruktūru kultūras 
(tautas) namiem, kā arī atbalsts 
Kultūras infrastruktūras 
attīstībai ir ieplānots Rīcības 
plānā: R6: Attīstīt kultūras 
iestāžu infrastruktūru un 
pakalpojumu kvalitāti un 
uzdevumā U.6.1. Novada 
kultūras iestāžu 
modernizēšana, materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana un 
attīstība. 

Neatbalstīt šī 
ieteikuma 
iekļaušanu 
37.lpp., jo šāda 
infrastruktūra 
ir plānota 
rīcības plānā. 

3. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„ 37.lpp. Investīciju projekti: 
Upītes ciemā divstāvu 12 
dzīvokļu mājas rekonstrukcija 
izveidojot sociālo dzīvokļu māju – 
ar specifiku tieši jauniešu pirmais 

Rīcības plānā ir paredzēta 
rīcībā: R.17.Attīstīt sociālo 
infrastruktūru un uzdevumā 
U.17.1. Sociālās aprūpes, 
rehabilitācijas un sociālo 

Neatbalstīt šī 
ieteikuma 
iekļaušanu 
37.lpp., jo šī 
ēka nav 



patstāvīgais mājoklis”. pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība, sociālā dzīvojamā 
fonda infrastruktūras 
uzlabošana, tā norāda, ka ir 
plānota sociālās infrastruktūras 
sakārtošana, uzlabošana 
piesaistot projektu 
finansējumu. 

pašvaldības 
īpašumā, 
pašvaldība 
līdzekļus var 
ieguldīt tikai 
pašvaldības 
īpašumus, nav 
iespējams tos 
ieguldīt 
privātīpašumā.  

4. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„ 37.lpp. Investīciju projekti: 
Upītes ciema ūdenssaimniecības 
rekonstrukcija” 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu 37.lpp., precizējot 
investīciju projektus; 
„rekonstruēti ūdensvadi, 
sakārtotas kanalizācijas sistēma 
Rekovas, Šķilbānu un Upītes 
ciemos”. 

 

5. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„44.lpp Pie interešu izglītības 
vajadzētu pielikts, ka visās 
Vi ļakas novada skolās tiks 
(vajadzētu) ieviests Latgaliešu 
valodas un kultūrvēstures pulciņš” 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, precizējot 
uzdevumu rīcībai R3: Attīstīt 
profesionālās ievirzes un 
interešu izglītību. 

 

6. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„51.lpp Kultūrvide: Vajag nosaukt 
arī, ka tiek saglabāta, kopta un 
popularizēta Latgaliešu valoda”. 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot aprakstu 
par Kultūrvidi Vi ļakas novadā. 

 

7. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„25.tab. Upītes TN – 1961. – 
Lielajā zālē ir vieta 230 
cilvēkiem, bet ir tikai nepilni 100 
krēsli, Priekštelpa –
meistardarbnīcu norises vieta – 
Pilnīga ēkas rekonstrukcija, 
(tautastērpi jau ir, bet lai paliek), 
skaņas un gaismas aparatūras 
iegāde, krēslu iegāde, biroja 
tehniskas iegāde”. 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot aprakstu 
par tautas namu 25.tabulā.  
 

 

8. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„K āpēc tabulā par TN un KN 
beigās parādās Vieršukolns?” 

Ieteikums kultūras namu/ 
tautas namu tabulā netiek 
akceptēts. 

Katram 
pagastam tiek 
norādīta viena 
vieta, kur 
notiek kultūras 
pasākumi. Tā 
kā Susāju 
pagastam nav 
sava tautas 
nama vai 
kultūras nama, 



tad kultūras 
centrs Susāju 
pagastā ir 
kultūrvēstures 
muzejs 
„V ēršukalns”, 
kur notiek 
daudzi un 
dažādi kultūras 
pasākumi. 

9. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„52.lpp Kultūras pasākumus 
organizē arī parkā pie Upītes 
tautas nama un jaunajā parkā 
Upītes ciemā, ko veidojis Ontons 
Slišāns”. 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot analīzi 
par Kultūrvidi novadā.  
 

 

10. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„53.lpp papildināt ar teikumu 
Šķilbēnu pagastā darbojas trīs 
etnogrāfiskie ansambļi četras 
folkloras kopas.” 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot ar šo 
teikumi analīzē par Kultūrvidi 
novadā.  
 

 

11. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„54.lpp Slišāns iedibināta vecākā 
latgaliešu mūzikas un dzejas 
festivāla „Upītes Uobeļduorzs” 
tradīciju, precizēt pareizo festivāla 
nosaukumu 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, lietojot pareizu 
festivāla latgalisko nosaukumu. 

 

12. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„55.lpp. 26.tabulā noorganizēto 
pasākumu skaits 15 – man bija 
domāts tie, kas ir pasākumi, nevis 
diskotēkas un parastas balles, 
ieskaitītas diskotēkas un balles, 
tad būs 25  pasākumi”. 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, precizējot 
pasākumu skaitu Upītes tautas 
namā. 

 

13. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„Ievadā par bibliotēkām, 
jāpiemin, ka Upītes bibliotēka ir 
vienīgā bibliotēka Viļakas 
novadā, kur atrodamas gandrīz 
visas grāmatas, kuras ir iznākušas 
Latgaliešu valodā”. 

Atbalstīt daļēji šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot 
bibliotēku raksturojumu ar 
teikumu, ka „Viļakas novada 
bibliotēkās ir pieejamas 
grāmatas latgaliešu valodā”.  
 

Jo arī citās 
Vi ļakas 
novada 
bibliotēkās ir 
pieejamas 
grāmatas 
latgaliešu 
valodā, kā arī 
nav tāda 
sarakstu, kas 
noteiktu, ka 
tieši Upītes 
bibliotēkā 
atrodas gandrīz 
visas grāmatas, 
kuras 
iznākušas 



Latgaliešu 
valodā.  

14. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„57.lpp. 27.tab. Upītes bibliotēka 
darbojas no 1953.gada Esošā 
infrastruktūra: ierīkota 1961.gadā 
celtā ēkā – Upītes TN ēkā, 
bijušajā Upītes kolhoza kantora 
ēkā, pēc remonta telpas būs 
mājīgas un atbilstošas prasībām. 
Plānotā infrastruktūra + jau 
rakstītajai, centrālapkures 
ierīkošana, kapitālremonts”. 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot analīzi 
par Kultūrvidi novadā. 

 

15. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„58.lpp Upītes Kultūrvēstures 
muzejs - atrodas Upītes ciema 
Upītes tautas nama ēkā, kura 
nodota ekspluatācijā 1961. gadā 
kā toreizējā kolhoza "Cīņa" valdes 
ēka ar klubu 230 vietām. Muzejs 
izveidots 1994. gadā. To izveidoja 
un līdz 2010.gada nogalei vadīja 
Ontons Slišāns. Tajā eksponēti 
tautas mūzikas instrumenti, 
mājamatniecības izstrādājumi un 
dažādi saimniecības priekšmeti – 
gaismekļi, gludināmās ierīces un 
citi, kā arī 19.–20. gs. fotogrāfijas.  
Muzejā ir savākta lielākā maizes 
lāpstu kolekcija Ziemeļlatgalē. 
Muzejs vāc, glabā un popularizē 
Upītes puses un Ziemeļlatgales 
nemateriālo kultūru. Interesentiem 
tiek organizētas ekskursijas pa 
Šķilbēnu pagasta 
kultūrvēsturiskajām vietām”. 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot analīzi 
par Kultūrvidi novadā. 
 

 

16. Upītes tautas 
nama 
vadītājs 
Andris 
Slišāns 

„73.lpp Kangaru kalnu apkārtne - 
plānojama kā potenciālā ainavu 
aizsardzības teritorija,novērojama 
bioloģiskā daudzveidība. Šis 
teikums steidzami ir jārealizē 
dzīvē, jo patreiz Viļakas novada 
dome ir izdevusi atļauju Kangaru 
kalnā rakt karjeru, ja netiks 
tuvākajā laikā kaut kas darīts, drīz 
augstākā virsotne Ziemeļlatgalē 
tiks norakta un šāda teikuma vairs 
nevajadzēs attīstības plānā”. 

Vi ļakas novada dome ir devusi 
atļauju karjera izstrādei, kas 
atrodas ceļa kreisajā pusē, jo 
tas ir privātīpašums, bet 
augstākā virsotne Kangaru 
kalni atrodas labajā pusē. Abas 
šīs puses šķir ceļš. Augstākā 
virsotne Kangaru kalni atrodas 
pašvaldībai piekritīgai zemei 1 
ha platībā. Ir bijusi interese no 
privātpersonām un uzņēmējiem 
šo zemes gabalu iegādāties, 
taču pašvaldība to nav 
pārdevusi un neplāno pārdot arī 

Šis jautājums 
tiks precizēts 
plānojot 
teritoriālo 
zonējumu 
novada 
teritorijas 
plānā, kas 
šobrīd ir 
izstrādes 
stadijā. 



nākotnē. 
Virzīt šī jautājuma skatīšanu un 
precizēšanu topošajā Viļakas 
novada teritorijas plānojumā, 
nosakot attiecīgās 
aizsargjoslas.  

17. Izglītības, 
kultūras un 
sporta 
nodaļas 
vadītāja 
Sarmīte 
Šaicāne 

Ir nepieciešams iekļaut arī 
aprakstu par Viļakas Valsts 
ģimnāzijas skolas muzeju. 

Atbalstīt šī ieteikuma 
iekļaušanu, papildinot analīzi 
par Izglītību novadā. 

 

 
 



Iesniegumi no fiziskām un juridisk ām personām 

1. Iesniegums 

 From: Aldis Puspurs [mailto:zeile14@inbox.lv]  

Sent: pirmdiena, 2011. gada 3. oktobrī 7:28 

To: vineta.zeltkalne@vilaka.lv 

Subject: attstbas programma 

 

 

 

Labrīt! 

 

Ātrumā izlasīju šo dokumentu. 

Neapmierinātību izsauca divas lietas par Susāju pagastu: 

- nav datu par bibliotēkas darbu. Vai Susājieši guļ? 

- pie sportya būvēm nav minēta motosporta trase Baltais briedis, kura ir privātīpašums un tās projekts 

un ierīkojums atbilst 

motosporta sacensību prasībām starptautisku sacensību organīzēsanai. Pie kam trases īpašniekam 

D.Samitinam bija plans to izveidot ne tikai kā sporta objektu, bet gan " sporta un atpūtas komplekss 

Baltais briedis" , diemžēl krīze daudz ko izmainīja, bet es nezinu par pasreizējiem plāniem. 

 

 

Aldis P. 

 

  



2. Iesniegums  

From: Aldis Puspurs [mailto:zeile14@inbox.lv]  

Sent: trešdiena, 2011. gada 12. oktobrī 18:39 

To: vineta.zeltkalne@vilaka.lv 

Subject: Baltais briedis 

Labdien! 

Nosūtu inf. par mototrasi Baltais bruiedis. 

Aldis P. 

  

Sveiki!  

Vai trase gatava sacensībām?  

Trase jau bija gatava pagājušo nedēļu. Bet par lielu nožēlu lietus gāzes sarežģīja trasi sagatavot 

pilnībā. Pienācās katru dienu līdzināt trasi ar kāpurķēžu traktoru. Lietus patstāvīgi visu 

izskaloja..  

Vai ar dubļiem trasē tiksiet galā?  

Ar dubļiem trasē tiks galā saule un vējš.. (smejas ) mēs tikai varam apturēt trasi un ceļu darba 

kārtība, viss ir atkarīgs cik daudz būs nokrišņu(lietus)  

Cik specifiska ir šī trase?  

Trase tiešām ir ļoti interesanta un specifiska. Baltijā praktiski nav tādas otras trases. Pirmkārt 

te ir dabisks kalns. Otrkārs sarežģīts segums (smiltis, māls, melnzeme un kūdra)treškārt ļoti 

interesants trases izkārtojums. No vienas puses viņa ir pietiekami ātra, bet tai pašā laikā fiziski 

smaga. No pirmā acu uzmetiena viņa šķiet vienkārša, bet tas ir tikai pirmais iespaids. Trase ir 

abpusēji interesanta kā sportistiem tā arī skatītājiem. Atrodoties uz kalna, praktiski ir 

pārskatāma visa trase. Bez tam trase ”Baltais Briedis” ir viena no platākajām Baltija, kas ļauj 

sportistiem braukt dažādās trajektorijās, vairāk piedomājot sacīkšu laikā, meklējot ar vien 

vairāk maršrutus braucot un apdzīšana ir iespēja praktiski visā trases garumā. Domāju kad 

trase ir gatava Eiropas Čempionāta, gan PČ. Atliek tikai nedaudz piestrādāt pie infrastruktūras..  

Kāpēc Motokrosa līdzjutējiem jūs ieteiktu braukt uz šīm sacensībām?  

Es domāju kad šīs būs neaizmirstamas sacīkstes, tas taču ir sezonas noslēgums. Tikai šeit 

skatītājiem būs iespēja vērot aizraujošu cīņu, un pirmajiem uzzināt kurš tad kļūs par Čempionu. 

Un ja vēl ņem vērā, kad trase ir ļoti mālaina, pēdējā laika līst lietus ,līdz ar ko trase ir kļuvusi 

slidena kā ledus, tad cīņa izvērtīsies interesanta..un šeit noteicošā loma būs gan pareizi 

izvēlētajām riepām, gan sportista sagatavošanas līmenim, gan veiksmei. Rezultāts ir 

neprognozējams….  

Kādas atsauksmes parasti dzirdamas pēc sacensībām, gan no līdzjutējiem gan sportistiem, 

vai tās atšķiras?  

Parasti visi ir apmierināti ar trasi.  

Lielākā motokrosa zvaigzne, kas braukusi šai Baltā Brieža trasē?  

Trases ”BB” pastāvēšanas vēsturē ir bijuši ļoti izcili sportisti. Ko vien ir vērts Serģu dinastijas 

sportistu sniegums.80.gadā noritēja PSRS čempis blakusvāģiem, kur labus rezultātus uzrādija 

Serģis un Rakovs. Šajā trasē ir noritējuši ne tikai Latvijas Čempionāti, bet arī Eiropas…Tā ka 

trasei ir ļoti interesanta un bagāta vēsture. Un mēs pat labam turpinām veidot šo vēsturi..  

Kurš ir jūsu favorīts motokrosā?  

Man nav favorītu, es neprotu braukt ar sacīkšu motociklu, es vienkārši mīlu 



MOTOKROSU…Man patīk kā trase atdzīvojas sacīkšu laikā, kaut gan ,šoreiz laikam jutīšu līdzi 

mūsu topošā motokluba pirmajam sportistam. Nākamgad bāzes teritorijā ir iecere izveidod 

savu motoklubu, ja atradīsim sponsoru, tad nākamgad mēs startēsim gan 

B/V,kvaraciklos,50cm3 un protams solo motociklu klasēs.  

Vai ir zināms cik aptuveni dalībnieki jau pieteikuši savu dalību sacensībām?  

Ja vien sportistus nenobiedēs laika apstākļi, tad spriežot pēc visa ,būs pilna starta barjera..  

Novēlējums sportistiem un, protams, līdzjutējiem?  

Labu laiku, interesantu cīnu, veiksmi un smaidu…  

Ar cieņu Dmitrijs Samitins  

 

 

Intervēja:Kaspars Verdens 

Motokross "Baltais Briedis" 

Izdrukāt 
Nosūtīt uz e- pastu 

Skatīts: 864 

Ievietots: 19 May, 2009  
Ināra B.  
Atjaunots: 18 Aug, 2010  
Ināra B.  

 

Ideja par to, ka rajona avīzei varētu būt savs kauss motosporta sacensībās, piedzima rajona 
laikraksta "Vaduguns" žurnālista Antona Bozoviča galvā. 
Viņa priekšlikumu tolaik atbalstīja redaktors Vitālijs 
Sanders. Bet lai organizētu motokrosa sacensības par 
"Vaduguns Kausu", bija nepieciešama jauna motosporta 
trase. Balvos bija trase, netālu no autokombināta, kur 
jau notika 
sacensības, taču tā 
bija pārāk īsa. Maz 
bija vietas arī 
skatītājiem. Jauna 

vieta trasei tika nolūkota Viļakas pusē. "Pūles prasīja 
izbūvēt trasi, bet tajos laikos tas bija vienkāršāk. 

Saimniecības un 
organizācijas trases 
izbūvei nosūtīja 
nepieciešamo 
tehniku, piešķīra 
materiālus" - atceras 
motokrosa sacensību tradīcijas iedibinātājs A.Bozovičs. 
Pirmās sacensības "Baltā Brieža" trasē notika 1969.gada 
28.septembrī. Sportistiem patika gan trase, gan 
sacensību organizācija. Ja pirmajās sacensībās dalībnieku 

kopskaits bija 34 -38, tad trešajās sacensībās piedalījās jau pusotra simta sportistu, lielākā 
daļa bija no Igaunijas. Ceturtajās sacensībās jau ieradās pirmā motosportistu komanda no 
Sibīrijas, no Tjumeņas. Trešā kausa izcīņas sacensības tika iekļautas republikas motosporta 
sacensību plānā, bet piektās - Vissavienības motosporta sacensību kalendārā. Iespaidīgākais 
skaits motobraucēju vienā gadā vienā klasē un vienā startā bija 76. Sacensībās Viļakā 
piedalījās PSRS motosporta "zieds', tādēļ arī tās pulcināja daudz skatītāju. Sabrūkot 

 



sociālismam, nāca jauni laiki un nebūtībā aizgāja arī motokross par "Vaduguns" kausu. 
Pēdējās sacensības motokrosā "Baltais Briedis" notika 1989.gadā. 
Sacensības jau atjaunotajā "Baltā brieža" trasē atsākas pēc 17 gadiem - 2006.gada 
16.septembrī ar Baltijas atklāto komandu čempionātu. Motosportisti atzīst, ka mūsu trase ir 
viena no trim labākajām trasēm Latvijā. Trase ir unikāla ar to, ka šeit ir dabisks reljefs. 
2007. un 2008.gadā te notikuši atsevišķi Latvijas motokrosa čempionāta un Motosporta 
Federācijas kausa  

 

 

 

 



 

3. Iesniegums 

 

from Regina Duna reginaduna@inbox.lv  

to Vineta Zeltkalne <vinuks1@gmail.com> 

date 27 October 2011 13:13 

subject Re: Susāju bibliotēka 

mailed-by inbox.lv 

 

Important mainly because it was sent directly to 

you. 

 

hide details 27 Oct (4 days 

ago)   

 

  

Laba diena! 

 

Susāju b-ka: 

 

1)Lasītāju skaits  bibliotēkā  uz 01.09.2011   --------------------            243 

 

2) Apmeklētāju un izsniegumu skaits 2010.gadā  bibliotēkā----      9591  /   9814  

 

3) Susāju b-ka Darbojas no kura gada,---------------------                    1955 g. 

 

4) Esošā infratruktūra.                               --------------------  ēkas uzcelšanas gads- 1976     kopplatība---

90,61 m2,   t.sk. lasītāju apkalpošanas telpas-88 m2,      krātuves -   2,61 m2,    

 

 

Susāju bibliotēkas vadītāja 

 

 

 

 

 



 

4. Iesniegums 

fromAndris Slisans andris.slisans@gmail.com 

 toVineta Zeltkalne <vinuks1@gmail.com> 

date30 October 2011 21:31 

subjectsaraktejumailed-bygmail.com 

Signed bygmail.comImportant mainly because of the people in the conversation. 

 

saraksteju. 

  

Itys beja tys, kū es grybeju papyldynuot. 

nem par lobu. 

 

--  

Andris 

29621058 

 

37.lpp 

Investīciju projekti: 

 

Te Šķilbēnu pagastam nekā nav? 

Nezinu par visu pagastu, bet Upītē vajag šādus investīciju projektus: 

1. Upītes TN ēkas rekonstrukcija 
2. Upītes ciemā divstāvu 12 dzīvokļu mājas rekonstrukcija izveidojot sociālo dzīvokļu māju 

– ar specifiku tieši jauniešu pirmais patstāvīgais mājoklis 
3. Upītes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija 

 

44.lpp 

Pie interešu izglītības vajadzētu pielikts, ka visās Viļakas novada skolās tiks (vajadzētu)  ieviests 

Latgaliešu valodas un kultūrvēstures pulciņš 

 

51.lpp 

Kultūrvide: 

Vajag nosaukt arī, ka tiek saglabāta, kopta un popularizēta Latgaliešu valoda. 



25.tab 

Upītes TN – 1961. – Lielajā zālē ir vieta 230 cilvēkiem, bet ir tikai nepilni 100 krēsli, Priekštelpa –

meistardarbnīcu norises vieta – Pilnīga ēkas rekonstrukcija, (tautastērpi jau ir, bet lai paliek), skaņas un 

gaismas aparatūras iegāde, krēslu iegāde, biroja tehniskas iegāde. 

 

Kāpēc tabulā par TN un KN beigās parādās Vieršukolns? 

 

52.lpp 

Kultūras pasākumus organizē arī parkā pie Upītes tautas nama un jaunajā parkā Upītes ciemā, ko 

veidojis Ontons Slišāns. 

 

53.lpp 

 

Šķilbēnu pagastam ir savs pūtēju orķestris, 3 vokālie ansambļi (jauniešu baznīcas ansamblis, baznīcas 

koris, Rekavas vidusskolas skolotāju ansamblis). Dziedāt prasme iemūžināta filmā „Dziedošais pagasts” 

un aprakstīta Andas Beitānes grāmatā „Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā 

mūzikā”. Dejot mīļotāji ir apvienojušies 3 kolektīvos, te dejo tautiskās dejas, līnijdejas un ritmiku. 

Iecīnītas un pazīstamas ir 36 gadus vecā mūzikas grupa „Karburators” un pirms diviem gadiem dibinātā 

jauniešu grupa „Napruots”. Šķilbēnu pagastā darbojas trīs etnogrāfiskie ansambļi četras folkloras 

kopas. 

 

54.lpp 

Slišāns iedibināta vecākā latgaliešu mūzikas un dzejas festivāla „Upītes Uobeļduorzs” tradīciju, 

Upītes TN jau no pagājušā gadsimta 60-to gadu beigām notiek vecgada karnevāls. Jau piecus gadus ir 

noticis pasākums „Svātki Upītie”, kur visas dienas garumā visu paaudžu cilvēkiem notiek dažādi 

pasākumi, atrakcijas un meistardarbnīcas. 

 

55.lpp. 

26.tabulā noorganizēto pasākumu skaits 15 – man bija domāts tie, kas ir pasākumi, nevis diskotēkas un 

parastas balles, skatoties uz Rekovas ciparu, tad jāsaka, ka tur skaitītas diskotēkas un balles, tad man 

vēl jāpieskaita kādas 10 gab, sanāk 25 pasākumi. 

 

Ievadā par bibliotēkām, jāpiemin, ka Upītes bibliotēka ir vienīgā bibliotēka Viļakas novaā, kur 

atrodamas gandrīz visas grāmatas, kuras ir iznākušas Latgaliešu valodā. 

 

57.lpp. 



27.tab. 

Upītes bibliotēka darbojas no 1953.gada 

Esošā infrastruktūra: ierīkota 1961.gadā celtā ēkā – Upītes TN ēkā, bijušajā Upītes kolhoza kantora ēkā, 

pēc remonta telpas būs mājīgas un atbilstošas prasībām. 

Plānotā infrastruktūra + jau rakstītajai, centrālapkures ierīkošana, kapitālremonts. 

 

58.lpp 

Upītes Kultūrvēstures muzejs - atrodas Upītes ciema Upītes tautas nama ēkā, kura nodota 

ekspluatācijā 1961. gadā kā toreizējā kolhoza "Cīņa" valdes ēka ar klubu 230 vietām. Muzejs izveidots 

1994. gadā. To izveidoja un līdz 2010.gada nogalei vadīja Ontons Slišāns. Tajā eksponēti tautas mūzikas 

instrumenti, mājamatniecības izstrādājumi un dažādi saimniecības priekšmeti – gaismekļi, gludināmās 

ierīces un citi, kā arī 19.–20. gs. fotogrāfijas. Muzejā ir savākta lielākā maizes lāpstu kolekcija 

Ziemeļlatgalē. Muzejs vāc, glabā un popularizē Upītes puses un Ziemeļlatgales nemateriālo kultūru. 

Interesentiem tiek organizētas ekskursijas pa Šķilbēnu pagasta kultūrvēsturiskajām vietām. 

 

 

73.lpp 

Kangaru kalnu apkārtne - plānojama kā potenciālā ainavu aizsardzības teritorija, 

novērojama bioloģiskā daudzveidība. Šis teikums steidzami ir jārealizē dzīvē, jo patreiz Viļakas 

novada dome ir izdevusi atļauju Kangaru kalnā rakt karjeru, ja netiks tuvākajā laikā kautkas darīts, 

drīz augstākā virsotne Ziemeļlatgalē tiks norakta un šāda teikuma vairs nevajadzēs attīstības plānā.



Publikācijas  

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 


