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Nost ar viedierīcēm – dodamies «Šļakatās»!

Ilze Atvara-Briška

10. augustā Līvānu novada Rožupes estrādē nori-
sinājās vēl nebijis pasākums. Pirmo reizi sevi pieteica
ģimeņu festivāls «Šļakatās». 

Festivālā mērķis ir mudināt bērnus un vecākus ma-
zāk laika pavadīt pie viedierīcēm, vairāk saklausīt, sa-
redzēt, būt kopā un saskarsmē ar citiem iegūt jaunus
draugus, apgūt jaunas prasmes, attīstīt uzmanību un
radošo domāšanu, pilnvērtīgi un neaizmirstami pavadīt
laiku ar ģimenes locekļiem.

Festivāla pamatideja un sauklis ir «Atvienojies no
rozetes»! Festivāls deva iespēju «atvienoties» no vied -
ierīcēm, «atvienoties» no lielpilsētu steigas, «atvieno-
ties» no ikdienas rutīnas un doties izbaudīt Latgales
klusumu un skaisto dabu. 

Kā pastāstīja viena no idejas autorēm Sanita Pi-
nupe, šis festivāls, kas notika divas dienas, tika rīkots,
lai ģimenēm būtu interesants kopābūšanas laiks: «Cen-
tāmies pielāgot aktivitātes tā, lai ir interesanti, lai va-
ram atslēgties no visām ikdienā lietotām viedierīcēm.
Mums arī festivāla moto ir tāds, lai varam pavadīt šo
laiku jēgpilni un kopā ar ģimeni.»

Kā radās ideja par festivālu? 
Lai piesaistītu un noturētu kultūras dzīves baudītājus,

īpaši lauku apvidū, nepieciešams piedāvāt vēl nebijušus
un jaunus pasākumus. Ideja par šāda veida festivālu radās,
plānojot 2019. gada pasākumus, ar mērķi piedāvāt kaut
ko jaunu. Tad visas Līvānu kultūras centra un struktūrvie-
nību vadītājas sanākušas kopā un kopīgiem spēkiem izlo-
lojušas ideju par bērnu festivālu. 

Par festivālu aktīvi sākts domāt jau pagājušā gada no-
vembrī. Varētu teikt, ka «Šļakatās» ir viens no lielākajiem
šāda veida festivāliem Latgalē. Lai gan aktuālāki tie ir
Pierīgā, pasākumā Rožupes estrāde bija apdzīvota, ap-
meklētāju bija pārsteidzoši daudz. 

Aktivitātes 
Visas aktivitātes un radošās darbnīcas parasti dažādos

pasākumos ir gana līdzīgas, bet festivālā «Šļakatas» bija
ļoti daudz jaunu, nebijušu ideju, daudz interesantu nodar-
bošanos. Pasākuma organizatori vēlējās, lai ir ne tikai in-
teresantas, bet arī kvalitatīvas radošās darbnīcas. Bija arī
brīvprātīgo darbnīcas, ko piedāvāja Līvānu novada radošie
cilvēki. 

Svētku atklāšanā visiem bērniem par lielu sajūsmu
bija ieradies Transformers jeb robots Optimus Prime, sa-
vukārt pēc tam bērnus izklaidēja izrāde «Aizej tur, nezin

kur…», kur bija aktīva fantāzija un nerimstoša bērnu līdz-
darbošanās visu izrādes laiku. 

Visas dienas garumā dažādās radošās teltīs varēja iz-
mēģināt savas prasmes gan lieli, gan mazi. Eksperimentu
šovs, mūzikas instrumentu veidošanas darbnīca, māla vei-
došanas darbnīca, nozīmīšu darbnīca, papīrmākslas dar-
bnīca «Viktora vēstules», šķīvīšu apglez nošana, leļļu da-
rināšana. Tāpat bija arī multfilmu telts, un, protams, pie -
pūšamās atrakcijas. Puišu teltī meitenēm ieeja bija aiz-
liegta. Meiteņu teltī savukārt nedrīkstēja ienākt puiši. Sava
telts bija arī bēbīšiem.

Tika padomāts kā par vecākiem, tā arī par pavisam
maziem festivāla apmeklētājiem. Sarunu teltī vecākiem
bija izdevība aprunāties ar fizioterapeiti Klaudiju Hēlu un
ginekoloģi, dzemdību speciālisti Anitu Ločmeli.

Lielu interesi apmeklētājos izraisīja Latgales Zoodārza
izbraukuma ekspozīcija, bet vakara noslēgumā īpaši pie-
prasīts bija atsaites lidojums gaisa balonā.

Pirmā festivāla diena noslēdzās ar aktīvu nodarbi
tumsā, ņemot līdzi lukturīti, varēja kopīgi doties dažādu
slēpņu meklēšanā. Pēc tam varēja palikt pa nakti, nakšņojot
teltīs, lai turpinātu darboties nākamajā dienā, kas iesākās
ar zobu mazgāšanu kopā ar zobārstu un Dr. Klaunu, rīta
rosmi ar Diamondcheers meitenēm. Festivāla noslēgumā
bērni varēja iztrakoties gaisīgā Putu ballītē.

Rožupes estrāde 
Rožupes estrāde izvēlēta šim festivālam, jo ir iekopta,

plaša teritorija. Tur varēja izpausties dažādās aktivitātēs –
gan aktīvajās, gan mierīgās. Tur ir pussaliņa, kur var darīt
visu, netraucējot citus. Aiz skatuves ir plaša, iekopta aiz-
skatuve, kad mūzika no skatuves skan uz skatītāju pusi, šī
vieta paliek klusa, un tur var netraucēti darboties. Tā kā
festivāls notika divas dienas, tad arī telšu vietas tika pie-
dāvātas skaistā, iekoptā vietā. 

Festivāla organizatoru komanda
Darbā pie festivāla pārtapšanas īstenībā iesaistījās vai-

rāku struktūrvienību vadītāji, menedžeris, kopā piecas
meitenes, no kurām viena gan ir dekrēta atvaļinājumā, bet
vienalga festivāla dienās aktīvi darbojas līdzi. Tehniskā
puse tika uzticēta Rožupes pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības darbiniekiem. Pasākuma pirmajā dienā bija
pieaicinātas bibliotekāres, kas par «paldies» lasīja pasakas.
Līvānu novadā esot tā pieņemts – ja kādā no pagastiem ir
svētki, tad visi koncentrējas uz šo vienu pasākumu, brauc
un palīdz, līdz ar to uz nākamo pasākumu visi brauc uz
kādu citu vietu. Līvānu novadā neesot svarīgi, vai tu esi
kāda kultūras nama vadītājs vai kāds cits darbinieks – lielu
novada svētku vai pasākumu norisē visi satiekas un ir kopā.

Iekārtojums, dekorācijas
Festivāla apmeklētāju uzmanību piesaistīja krāsaini

karodziņi un citas spilgtas dekorācijas. Ik uz soļa bija iz-
veidotas gaumīgas atpūtas zonas, visiem pietika vietas –

gan aktīvās zonas apmeklētājiem, gan kādam, kurš gribēja
mierīgi izbaudīt šo draudzīgo, ģimenisko atmosfēru. Tas
viss tapis kopīgā darbā, bet lielāko darba daļu izdarījusi
Rožupes kultūras nama noformētāja Sandra Mukāne. Viņa
esot pasniegusi pirmo skatījumu, pirmās vīzijas, un tad
visi palīdzējuši gan ar idejām, gan padomiem un darbu.

Pārsteigumi apmeklētājiem
Izrādās, jau laicīgi gatavojoties festivālam, organizatori

meklējuši sadarbības partnerus, un ļoti daudzi atsaukušies.
Sadarbība izveidojās ar Daugavpils teātri, ar atrakciju
parku «Tarzāns», ar internetveikalu Priekam.lv, pievie-
nojies Zinātniskais teātris «Laboratorium», kā arī vietējie
Līvānu novada uzņēmēji «Grīva L», «Pērles M», «Prie-
de L», «Sencis» un citi. Šo labvēļu dāvanu kartes saņēma
tie, kuri pirmie iepriekšpārdošanā iegādājās biļetes uz fes-
tivālu un piedalījās citās festivāla piedāvātajās aktivitātēs.
Pateicoties atbalstītājiem, festivāla norises vieta ieguva
arī skaisto noformējumu. 

Pārsteigums bijis arī tas, ka, ierodoties festivālā, ģi-
menēm tika dāvināta iespēja redzēt īstas itāļu picas cep-
šanas šovu un bez maksas baudīt picu, kas cepta malkas
krāsnī pēc autentiskām itāļu receptēm.

(Fotomirkļi no festivāla «Šļakatās» – 24. lpp.)
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Ģimeņu festivāls «Šļakatās» piesaistīja kā lielus, tā mazus apmeklētājus, katrs atrada sev tīkamāko nodarbi – aktīvu vai radošu, sportisku vai māksliniecisku. Fotogrāfijā redzams, kā pasākuma
apmeklētāji iekārtojušies Rožupes brīvdabas estrādē, lai skatītos teātra izrādi

«Latgale – Latvijai un pasaulei. Latgalē notiekošu festivālu loma tūristu piesaistīšanā reģionam un Latvijas kultūras bagātināšanā»
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

* * *
Solvita Geduševa no Preiļiem: «Sajūta tāda perso-

niska, ļoti patīk noformējums, te ir padomāts līdz sīkumam.
Var redzēt, ka te ir ilgi strādāts. Bērniem patīk viss. Pasaku
lasīšana bija ļoti interesanta, jo ir kāds cits, kas palasa bēr-
nam pasaku, nevis tikai mamma. Interesanti, ka no Latgales
zoodārza bija atvesti dzīvnieciņi. Par šo festivālu informāciju
izlasīju Līvānu novada mājaslapā, un mani tas uzrunāja.
Šodien, esot šeit, nenožēloju, ka atbraucu. Noteikti arī nā-
kamgad apmeklēsim šādu pasākumu.»

* * *
Gustavs, 10 gadi: «Man patīk šeit viss. Es puišu teltī

no finiera izzāģēju zobenu. Tas nebija viegli, bet interesanti
gan. Vēl mēs ar brāli radošajās darbnīcās izgatavojām tādu
kā mūzikas instrumentu – auklā iesietu plakanu koka formu,
kuru ātri griežot, rodas skaņa. Mēs to nosaucām par Dandija
telefonu, jo redzējām ko līdzīgu filmā «Krokodils Dandijs».
Protams, piepūšamajās atrakcijās izlēkājos, cik ilgi gribēju!
Un vakarā lidojām ar gaisa balonu! Noteikti gribu vēl tādu
pasākumu!»

* * *
Ilze, pasākuma apmeklētāja no Pierīgas: «Superīgs

festivāls bērniem, ģimenēm ar bērniem, kur izpausties 
gan radoši, gan fiziski. Lieliski padomāts par aktivitāšu 
dažādību un dzeramā ūdens nodrošināšanu visas dienas
garumā. Ļoti vērtīgi priekš pieaugušajiem bija semināri. 
Kā uzlabojumu varētu minēt to, ka prasījās kāds aktīvāks
stūrītis vecākiem, kur pavadīt laiku, kamēr mazie ķipa-
ri izskraidās. Bija padomāts arī par atmosfēru un dekorā-
cijām.»

* Logo autors – Mārcis Rukmanis
* 2019. gadā festivāls notika pirmo reizi
* Festivāla viena no idejas autorēm – 
Sanita Pinupe
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PRF INJEKCIJAS LOCĪTAVĀS
27. septembrī 36,6 medicīnas centrā Rēzeknē tiek

piedāvātas PRF injekcijas locītavās. 
Injekcijas ir piemērotas visa veida locītavu, kaulu un saišu bo-

jājumu, kā arī ilgstošu iekaisuma seku ārstēšanai.
Šī metode dod iespēju attālināt vai izvairīties no ķirurģiskas

ārstēšanas, kā arī reģenerēt bojātos audus.
Pacientam līdzi jāņem rentgena, magnētiskās rezonanses vai

citi izmeklējumi.
SIA «Medicīnas centrs 36,6» 

Ārstniecības iestādes kods: 2100-00058.
Adrese: Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne. 

Kontakti: tālr. 2 366 366 3, www.366.lv, info@366.lv

Teltis – tik daudz, un katrā no tām nodarbības vai radošās darbnīcas kādai konkrētai interešu grupai. Pieprasītākās bija meiteņu telts, kurā puišiem bija ieeja liegta, un puišu telts, kurā  savukārt 
ieeja bija liegta meitenēm

Festivāls iesākās ar robota Transformera Optimus Prime ierašanos, pēc tam izklaides varēja turpināties pie kādām no lielformāta brīvdabas spēlēm

Radošās darbnīcas zēniem un interesanta sajūtu taka, kur basām kājām varēja izbaudīt kastaņus, zīles, čiekurus,
akmeņus, ūdeni...

Nost ar viedierīcēm – dodamies «Šļakatās»!

Organizatoriem bija svarīgi, lai radošās darbnīcas būtu interesantas un kvalitatīvas

Par festivālu «Šļakatās» lasiet 21. lpp. Ilzes Atvaras-Briškas foto
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