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SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS“ informē,
ka 2019.gada 27.jūnijā Viļānu novada paš -
valdībā ir pieņemts lēmums Nr.8, 24§,  no
2020.gada 1.janvāra apstiprināt jaunus no-
teikumus par īres maksas noteikšanu Viļānu
novada pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošajām dzīvojamām telpām, kur noteik-
ta sekojoša īres maksa par 1m2 :

„labiekārtots dzīvoklis“ - 0.11 EUR/m2 (bija 0.09
EUR/m2);

„daļēji labiekārtots dzīvoklis“ - 0.08 EUR/m2

(bija 0.06 EUR/m2);
„dzīvoklis bez ērtībām“ - 0.05 EUR/m2 (bija 0.03

EUR/m2).
Ar jaunajiem noteikumiem par īres maksas no-

teikšanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošajām dzīvojamām mājām var ie-
pazīties SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS“, Liepu
ielā 2, Viļānos.

Ar cieņu, SIA ‘’VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS’’

Viļānu novadam-10!
Atklājot Viļānu novada desmitgades svinības, 16.

augustā aktīvākie viļānieši un pilsētas viesi veica  ve-
lotūri maršrutā „Jaunviļāni – Ornicāni – Trūpi –
Viļāni“!

Pasākuma ietvaros izveidotās komandas no trim dažādu
paaudžu dalībniekiem, 10km garā maršrutā gan iepazina no-
vada ievērojamākās kultūrvēsturiskā vietas, kā, piemēram,
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Piziču pilskalnu un Velna akmeni, gan ieguva zināšanas
par veselīgu dzīvesveidu un uzturu.

Pasākumu organizēja Slimību profilakses un kontroles
centrs sadarbībā ar uzņēmumu Prakse.lv  projekta „Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga

pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību pro-
filaksei 14 pašvaldībās” ar mērķi veicināt veselīgu un ak-
tīvu dzīvesveidu.

Informāciju un foto sagatavoja: Kamena Kotāne
Projektu vadītāja
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Svētku pirmās dienas pievakarē atdzīvojās 

Viļānu muižas pagalms, kur norisinājās jau trešais

Muižas mūzikas vakars!
Pirms koncerta īpašu sanākušo uz-

manību izpelnījās Viļānu novada ak-
tīvo jauniešu organizētā sietspiedes dar-
bnīca projekta „Pakāpieni attīstībai“ ie-
tvaros, kur paši jaunieši, kuri jau ie-
priekš ieguva sietspiedes prasmes pro-
fesionālas pasniedzējas vadībā, node-
va šo tehniku arī uz Muižas mūzikas
vakaru sanākušajiem, tādējādi kopē-
jiem spēkiem radot vairākus desmitus
krekliņu ar unikālu logo „Viļāni“!

Koncerta muzikālo daļu piepildīja
dziedošais kolektīvs „Bez nosaukuma“,
Dekšāru dziedošo jauniešu ansamblis,
Diona Liepiņa, vokālā studija „Skonai“
un grupa „Klibs taurenis“.

Viļānu mūzikas un mākslas bērni
pārsteidza sanākušos ar pašu bērnu vei-
doto filmu „Boņuka breivdīnys“, izpel-
noties publikas ovācijas gan par aktieru
tēlojumu, gan par interesanto filmas sce-
nāriju! „Boņuka breivdīnu“ turpināju-
mā Viļānu novada aktīvo jauniešu gru-
pa bija sagādājusi arī Jāņa Streiča kla-
siskās filmas „Cylvāka bārns“ izrādī-
šanu turpat pie muižas, tādējādi ļau-
joties brīvdabas kino baudīšanai, fonā
skanot Maltas upes šalkoņai!

Jāpiemin, ka jau sākotnējais Muižas
mūzikas vakara mērķis bija pievērst
sabiedrības uzmanību viļāniešu sasā-
pējušajām muižas atjaunošanas ie-

spējām, tādēļ šogad bija īpašs prieks
par ciemiņiem no Latgales Plānošanas
reģiona un Latvijas Radio Latgales stu-
dijas, kas vēstīja par Muižas mūzikas
vakaru arī par novada teritoriju pla-
šākai auditorijai. Tāpat pašvaldība
pauž gandarījumu arī par Polijas
Vēstnieces Latvijā padomnieka
Grzegorz Opalinski vizīti Viļānos, tā-
dējādi akcentējot Viļānus kā vietu, kur
satiekas Latvijas un Polijas kultūr-
vēsturiskais mantojums, no kura
daļa ir arī Viļānu muiža!

Informāciju un foto sagatavoja:
Laura Malinovska

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinot svētku pasākumu maratonu, 17. augusta rīts

iesākās sportiski - sportiskākie iedzīvotāji tikās 

Viļānu novada sporta svētkos!
Šogad piedalījās 9 komandas: “Stīvā

Spranda”, “Veterāni”, “Sportiķi”,
“Dekšāres”, “Vidusskola”, “Senie Vaļi”,
“Starteris”, “Sokolki” un “Inkognito”. 

Pēc sporta svētku atklāšanas, ko-
mandas devās mēroties spēkiem 10 ne-
tradicionālās aktivitātēs, gan ar laika
limitu, gan bez. Komandām piedaloties
aktivitātēs, bija jārāda gan komandas
saliedētība, veiklība un atjautība, gan
arī precizitāte.

Spraigā cīņā komandu kopvērtējumā
1.vietu izcīnīja Viļānu vidusskolas ko-
manda (Vladislavs Buivids, Jaroslavs
Mačulis, Dainārs Lācis, Simona Prikule,
Alevtīna Tarasova, Iveta Malta, Jeļena
Tarasova, Ingūna Rubule un Aleksejs Ča-
kovs), 2.vietu ieguva autoservisa komanda
“Starteris” (Valdis Visockis, Sintija
Končus-Visocka, Guna Visocka, Guntis
Visockis, Kaspars Andrejevs, Linda
Ragause, Andrejs Skačkovs, Andrejs
Smolins, Sergejs Bogdanovs, Aldis
Petrovs), 3.vietu izcīnīja Sokolku pagasta
komanda (Aleksandra Tihomirova,
Ērika Tarakanova, Artūrs Kvitovs,
Kaspars Saprovskis, Sofija Zavjalova,
Jurijs Tarakanovs, Aleksandra Minova,
Alīna Kudrja, Anastasija Bitāne).
Pirmo trīs vietu ieguvēju komandas sa-
ņēma kausus, medaļas un kreklus ar no-
vada simboliku, kā arī pārsteiguma bal-
vas no Viļānu novada pašvaldības!
Visām pārējām komandām, neskatoties
uz iegūtajām vietām, bija sarūpētas pār-
steiguma dāvanas.

Šogad pirmo reizi notika mazuļu rā-
pošanas sacensības, visi dalībnieki sa-
ņēma diplomus un balvas. 1.vietu izcī-

nīja Marģers Bičeks, 2.vietu Iļja
Soboļevs un 3.vietu Jaroslavs Sviridenko.
Samanta Mežatuče  saņēma diplomu par
piedalīšanos un pārsteiguma balvu.

Sporta svētku ietvaros notika arī in-
dividuālas sacensības šautriņu mešanā
un basketbola soda mešanā četrās ve-
cuma grupās.

Basketbola soda metieni:
lVīriešu konkurencē nepārspēts pa-

lika Mareks Malinovskis, 2.vietu iegu-
va Ģirts Gabranovs un 3.vietu ieguva
Kristaps Strūbergs.

lSieviešu konkurencē 1.vietu ieguva
Ingūna Rubule, 2.vietu ieguva Alise Klinta
Broka un 3.vietu ieguva Lolita Malinovska.

lJauniešu konkurencē uzvarēja Raitis
Lācis, 2.vietu ieguva Edgars Malinovskis
un 3.vietu ieguva Alens Ornicāns.

l Bērnu konkurencē 1.vietu ieguva
Linda Malinovska, 2.vietu ieguva
Liene Malinovska un 3.vietu ieguva
Vladlens Kvasovs.

Šautriņu mešana:
lVīriešu konkurencē nepārspēts pa-

lika Maksims Ribakovs, 2.vietu ieguva
Rolands Adamovičs un 3.vietu ieguva
Andrejs Černovs.

l Sieviešu konkurencē 1.vietu iegu-
va Lolita Malinovska, 2.vietu ieguva
Lāsma Malta un 3.vietu ieguva Ērika
Tarakanova.

l Jauniešu konkurencē uzvarēja
Edgars Malinovskis, 2.vietu ieguva
Alens Ornicāns un 3.vietu ieguva Deniss
Averčenko.

l Bērnu konkurencē 1.vietu ieguva
Maksims Cvetkovs, 2.vietu izcīnīja Emīls
Smans un 3.vietu ieguva Linda Malinovska.

Sporta svētku ietvaros notika konkursi
sievietēm un vīriešiem “Precīzais griezējs”.
Dalībnieku uzdevums bija pēc iespējas pre-
cīzāk nozāģēt 1kg baļķa gabalu vīrie-
šiem un nogriezt 150g desas gabalu sie-
vietēm. Vīriešu konkurencē 1.vietu iz-
cīnīja Vitālijs Volkovs (1012g), kļūdo-
ties vien par 12g! 2.vietu ieguva Juris
Ragausis (943g) un 3.vietu ieguva
Anatolijs Mitjko (933g). Sieviešu kon-
kurencē 1.vietu izcīnīja Sintija Končus-
Visocka (151g), 2.vietu ieguva Jolanta
Smane (154g) un 3.vietu dalīja Rita
Andrejeva un Liene Malinovska (145g).

LSCA prezidents Māris Rubulis or-
ganizēja svarbumbu celšanas paraugde-
monstrējumu sacensības. Māris sacentās
ar pieaicinātajām stafešu komandām no
Rugāju un Daugavpils novadiem.

Sporta svētku noslēgumā notika plud-
males volejbola sacensības, kurās pieda-
lījās 5 Viļānu novada komandas, izspēles
notika pēc apļa sistēmas „katra ar katru“. 

Nepārspēta palika komanda
“Dzirnavas” (Mareks Malinovskis, Ilmārs
Malinovskis, Edgars Malinovskis un
Lolita Malinovska), 2.vietu ieguva ko-
manda “Leprikoni” (Viktorija Mosina,
Maksims Ribakovs, Aleksejs Čakovs) un
3.vietu izcīnīja komanda “Rodņa”.

Viļānu novada Sporta skola izsaka pa-
teicību Viļānu novada pašvaldībai par snieg-
to atbalstu sacensību organizēšanā, kā arī
pateicas novada aktīvākajiem jauniešiem
par palīdzību sacensību tiesāšanā!

Īpašs paldies Ivetai Briškai un Vitālijam
Popovam inventāra izgatavošanā!

Informāciju sagatavoja: 
Guna Popova

Sporta skolas metodiķe



4 VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Kā ierasts, Novada svētkus noslēdza krāšņs gājiens, konkursa

“Viļānu novada ģimene 2019” laureātu godināšana un koncerts!
Gājiens tika plaši pārstāvēts gan

no iestāžu un uzņēmumu, gan no pa-
šdarbības kolektīvu un iedzīvotāju vi-
dus, kur visi dalībnieki, ietērpušies no-
formējuma tēmas „Mana sirds ir ma-
nas mājas“ ietvaros, plūda no Kultūras
laukuma līdz Lakstīgalu saliņai!

Šogad svētku programmā nozīmīga
loma tika piešķirta konkursa „Viļānu
novada ģimene 2019“ laureātu sumi-
nāšanai, kur tika nominētas 15 ģime-
nes septiņās nominācijās!

Nominācija „Zelta pāris“ 
Atzinības raksts- Suharevsku ģi-

menei
Tieši pirms 50 gadiem, 14. augustā

Leontīna un Staņislavs Suharevski
viens otram uzticību, mīlestību priekos un
bēdās, slimībā un nespēka brīžos uz mūšu
solīja Bykovas Romas katoļu baznīcā.

Staņislavs un Leontīna izaudzināja un
izglītoja 3 bērnus, ieaudzinot darba ti-
kumu, godīgumu, mīlestību un cieņu.
Suharevski ir lieli savas zemes patrioti.

Ģimene dienas vada piepildīti- ne-
skatoties uz gadu nastu, Staņislavs vēl ne-
nogurstoši darbojas bišu dravā, svētdie-
nās apmeklē svēto misi, ir procesijas da-
lībnieks. Leontīna kopj dārzu, audzē pu-
ķes un rosās pa mājām, kur vienmēr ir
gaidīti un laipni uzņemti bērni, mazbēr-
ni un visi tuvākie un tālākie ciemiņi!

Pateicības raksts- Zeimuļu ģimenei
Veronika un Jānis Zeimuļi gredzenus

mija 1956. gada 4. februārī. Kopā pava-
dīti jau 63 gadi. Jānis visu savu mūžu ir
kopis zemi, bijis iecirkņa brigadieris, pēc
tam kopis un uzraudzījis savus laukus!
Veronikas mūžs pagājis ziedu zīmē- kol-
hoza laikā stādīja siltumnīcās, kur audzēja
gan ziedus, gan dārzeņus. Arī piemājas
dārzs, kurš vienmēr ir bijis viens no skais-
tākajiem pagastā, slīgst vienos ziedos!
Veronika ir arī slavena godu saimniece
un izcila rokdarbniece. Darba un skais-
tuma mīlestību mantojusi arī Zeimuļu ģi-
menes 3 bērni- meitas Astrīda un Rita,
dēls Ēriks. Veronikai un Jānim ir arī kupls
mazbērnu un mazmazbērnu pulciņš- 7
mazbērni un 7 mazmazbērni.

Pateicības raksts- Bausku ģimenei
Šī gada 19. augustā Stanislava un

Jāzeps svinēs 61. kopdzīves gadu! Šī ģi-
mene vienmēr ir bijusi un vēl joprojām ir
kā labs piemērs jaunajām ģimenēm- strā-
dīgi, kārtīgi un izpalīdzīgi cilvēki! 

Neskatoties uz cienījamo vecumu, viņi
joprojām ik dienas darbojas savā dār-
zā, bet Jāzeps ir meistars, kurš izvirpos
jebkuru detaļu! Uzaudzināti 2 bērni, 6
mazbērni un 2 mazmazbērni. Viss viņu
darba mūžs ir veltīts Viļāniem!

Pateicības raksts- Murānu ģimenei
Zinaīda un Leonards Murāni laulī-

bā nodzīvojuši 53 gadus. Pāris reģistrēja
savu laulību 1965.gada 21. novembrī
Sokolku ciema izpildkomitejā un sa-
laulājās Ostrones baznīcā. Ģimene uz-
audzinājusi 2 krietnus bērnus- dēlu un
meitu, bet tagad vecvecāki palīdz au-
dzināt mazdēlu Arturu!

Pateicības raksts- Fjodorovu ģi-
menei

Antoņina un Fjodors Fjodorovi kopā ir

nodzīvojuši 62 gadus. Viņu laulība re-
ģistrēta tālajā 1957. gadā. Ģimene uz-
audzinājusi dēlu un 3 meitas. Viņi ir gā-
dīgi vecvecāki kuplam mazbērnu un
mazmazbērnu pulciņam.

Nominācija „Dižģimene“
Atzinības raksts- Strodu ģimenei
Par šo ģimeni ir vēlme teikt- paraug-

ģimene! Sabiedriski, atsaucīgi, kārtīgi un
strādīgi- tādi ir šie cilvēki! Bērnos ieau-
dzināta darba mīlestība un cieņa pret cil-
vēkiem, labsirdība un draudzība. Gan dar-
bā, gan atpūtā viņi vienmēr ir kopā. Īsta
latviešu ģimene- 5 bērni un jau 3 mazbērni. 

Visi aktīvi darbojas pašdarbības ko-
lektīvos: Gunita dzied folkloras kopā
“Viļōnīši”, abi ar Juri dejo senioru deju
kopā “Kūmys”, bērni apmeklē mūzikas
un mākslas skolu. Paldies viņiem par
labo piemēru bērnu audzināšanā!

Pateicības raksts- Smanu ģimenei
Jolanta uz savām dzimtas mājām at-

griezās no Rīgas. Ģimenē aug bērni:
Rūdis, Emīls, kā arī gadu vecie dvīņi
Laima un Mārtiņš. Vecākie dēli aktīvi
piedalās pamatskolas pašdarbībā.
Ģimene pamazām atjauno savas dzim-
tas mājas un attīsta saimniecību.

Nominācija „Nesavtīgākā ģimene“
Atzinības raksts- Pogodinu ģimenei
Klusi un strādīgi darba rūķi- tā varētu

raksturot šo ģimeni, bet pēc tā, kā viņi savā
ģimenē pieņēma un uzaudzināja vēl 3 bēr-
nus, viņu raksturojošās īpašības ir: uz-
drošināšanās un spēks- gan garīgs, gan fi-
zisks. Kopā ģimene ir uzaudzinājusi 5 bēr-
nus. Viņi ir kā piemērs labai audžu ģimenei-
audzināt un mīlēt bērnus kā savējos!

Pateicības raksts- Visocku ģimenei
Visocku ģimene audžuģimenes godā

ir jau vairāk nekā 10 gadus. Ir gājis da-
žādi- bijuši gan draudzīgi, gan mazāk
draudzīgi audžubērni, bet vecāki vien-
mēr ir centušies sniegt visu, kas au-
džubērniem bija nepieciešams. Protams,
nav ideālas audžuģimenes, taču Visocku
ģimene vienmēr ir mīlestības pilna pret
visiem, kas ienāk viņu mājās!

Nominācija „Radošākā ģimene“
Atzinības raksts- Brenču ģimenei
Inta un Jānis audzina 5 bērnus un varētu

tikt nominēti arī kā “Dižģimene”! Visi bēr-
ni ir aktīvi pašdarbnieki: meitenes dzied fol-
kloras kopā “Biteitis”, lielie dēli dejo deju kopā
“Austra”, bet mazais brālis ir motobraucējs.
Vecāki atbalsta savus bērnus vienmēr un vi-
sur- gan braucienos uz sacensībām, gan uz
kultūras pasākumiem. Paldies viņiem!

Nominācijā „Izpalīdzīgākā ģimene“
Atzinības raksts- Kroiču ģimenei
Viļānu novada kuplo ģimeņu skai-

tu spilgti iezīmē Kroiču ģimene- saimē
aug pieci bērni. Ģimenes plašo sirdi un
nesavtīgo palīdzību varētu izteikt ne
viens vien novada iedzīvotājs. Iespēju
robežās ģimene iesaistās novada kul-
tūras dzīvē, apmeklējot un atbalstot no-
tiekošos pasākumus. Vecāku atbalstīti,
bērni aktīvi darbojas pašdarbnieku ko-
lektīvos. Vecākā meita ar vērienu nes
Viļānu novada vārdu valsts mērogā.

Ģimene ir ļoti atbalstoša un saproto-

ša, sniedzot palīdzīgu roku ģimenēm, ku-
ras nonākušas nelaimē. Vienkāršība un gai-
šums tiešā nozīmē raksturo šo ģimeni!

Nominācijā „Sportiskākā ģimene“
Atzinības raksts- Malinovsku ģi-

menei
Visos novada pasākumos, ne tikai spor-

tiskajos, ir sastopama šī draudzīgā, smai-
došā un ar cīņas sparu pilnā ģimene! Lolita
ir sporta skolotāja, ilgus gadus bijusi
Viļānu novada sporta skolas metodiķe, šob-
rīd vada senioru vingrošanas pulciņu un
ir aktīva sporta pasākumu dalībniece.
Ilmārs- aizraujas ar pludmales volejbola
spēlēšanu pārī ar vecāku dēlu gan nova-
da, gan apkārtējo novadu līmenī. Vecāki
visus 4 bērnus ir audzinājuši sportiskā
garā! Mareks studē Latvijas Sporta pe-
dagoģijas akadēmijā, paralēli nodarbojoties
ar basketbolu. Viļānu vidusskolas au-
dzēknis Edgars pārstāv skolu basketbo-
lā, galda tenisā, volejbolā, florbolā, futbolā
un vieglatlētikā. Meitas Linda un Liene
mācās Viļānu vidusskolas 3. klasē un no-
darbojas ar dambreti un vieglatlētiku.

Pateicības raksts- Sondoru ģimenei
Sondoru ģimenē aug trīs bērni. Visi jau

no agras bērnības ir aktīvi sportisti. Dainis
mācās RTU un paralēli spēlē futbolu, ar
ko aizraujas jau no pamatskolas laikiem.
Laura arī ir aktīva sportiste- pēc pamat-
skolas beigšanas turpināja mācību gaitas
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā un
paralēli spēlē Latvijas futbola izlasē savā
vecuma grupā, šobrīd rodot iespēju gadu
spēlēt Itālijas komandā.

Nominācijā „Aktīvākā pašdarb-
nieku ģimene“

Atzinības raksts- Bondaru ģimenei
Bondaru ģimenes jaunākā atvase dzied

Dekšāru pagasta jauniešu vokālajā an-
samblī, dejo pagasta jauniešu deju kolek-
tīvā “Raksteņš”, kā arī dejo Rēzeknes
Tehnoloģiju vidusskolas kolektīvā. Dēls
Mārtiņš kopā ar vecākiem dzied garīgās mū-
zikas korī “Reversium”. Abi vecāki spēlē
Dekšāru pagasta teātrī, bet tētis rod laiku
priecēt novadniekus ar savām aktierpras-
mēm arī Viļānu Kultūras nama teātrī!

Pateicības raksts- Stafecku ģimenei
Dziedoši, dejojoši un atraktīvi cilvēki!

Vienmēr piedalās pasākumos un arī paši
tos organizē un vada! Pateicoties
Stafecku ģimenei, mūsu novads var le-
poties ar tādiem kolektīviem kā: Bērnu
folkloras kopa “Biteitis”, folkloras kola
“Viļōnīši” un vīru kopa “Kūzūls”.
Izaudzinājuši 3 muzikālus bērnus, tādēļ
novadnieki visas Stafecku ģimenes bal-
sis var dzirdēt baznīcas kora skanējumā!

Pēc svinīgās laureātu sveikšanas, sa-
nākušos priecēja grupas „Sestā jūdze“ kon-
certs un balle, DJ Deila deju mūzika, kā
arī krāšņš desmitgades salūts!

Viļānu novada pašvaldība pauž pa-
teicību visiem Viļānu novada svētku
programmā iekļauto pasākumu or-
ganizatoriem, brīvprātīgajiem un at-
balsta personālam!

Informāciju un foto sagatavoja:
Laura Malinovska

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.
116

Viļānos, 2019.gada
27.jūnija (prot. Nr.8 31§)

Precizēts ar Viļānu novada pašvaldības domes 
2019.gada 29.augusta lēmumu (prot. Nr.11 27§)

Par Viļānu novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri“ 36.1 panta trešo daļu

un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā“
6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 9.panta pirmās daļas

4.punktu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta „c“ apakšpunktu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 

15.pantu, 17.panta pirmo daļu,
24.panta pirmo daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka per-

sonu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Viļānu novada pa-
švaldības (turpmāk — pašvaldība) palīdzību dzīvojamo tel-
pu jautājumu risināšanā (turpmāk — palīdzību), kā arī kār-
tību, kādā tā tiek sniegta.

2. Pašvaldības palīdzību var saņemt likumā „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) un ša-
jos noteikumos noteiktās personas, kuras savu dzīvesvietu
deklarējušas Viļānu novada administratīvajā teritorijā, iz-
ņemot saistošo noteikumu 8.2.punktu, un kuras ar pašval-
dības lēmumu ir atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību. 

3. Pašvaldība sniedz palīdzību tai piederošā dzīvojamā fon-
da ietvaros. Dzīvojamo telpu var saņemt jebkurā Viļānu no-
vada administratīvajā teritorijā, taču priekšroka palīdzības
saņemšanai konkrētā vietā ir personai, kura ir ne tikai dek-
larējusi savu dzīvesvietu, bet arī pastāvīgi tajā dzīvo.

4. Pašvaldība sniedz šādu palīdzību:
4.1. palīdzība pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas

izīrēšanā;
4.2. palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu

īrējamu dzīvojamo telpu. 
5. Lēmumu par iedzīvotāju reģistrēšanu palīdzības reģistros

un izslēgšanu no tiem, kā arī palīdzības sniegšanu pieņem
pašvaldības dome, ievērojot normatīvos aktus un šos notei-
kumus. Lēmuma projektus par iedzīvotāju reģistrēšanu pa-
līdzības reģistros un izslēgšanu no tiem, kā arī par palīdzī-
bas sniegšanu, izskatīšanai pašvaldības domē virza pašval-
dības Dzīvokļu jautājumu komisija (turpmāk - komisija). 

6. Katru gadu pēc stāvokļa uz 1.janvāri komisija pieņem lē-
mumu par palīdzības reģistrā iekļauto datu aktualizēšanu un
personu palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu.

II. Personu kategorijas, kurām ir sniedzama palī-
dzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

7. Papildus likuma 14.pantā minētajām personām, pa-
švaldība izīrē dzīvojamo telpu pirmām kārtām sekojošām
maznodrošinātām personām:

7.1. maznodrošinātai personai, kuru īrētā dzīvojamā tel-
pa ar sertificēta būvspeciālista atzinumu ir atzīta par avā-
rijas stāvoklī esošu būvi;

7.2. maznodrošinātai personai, kura audzina bērnu ar
invaliditāti;

7.3. maznodrošinātai personai, kurai tiek pārtraukta pa-
kalpojumu sniegšana ilgstošas aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijā, ja tā pašvaldības administratīvajā
teritorijā dzīvojusi pirms iestāšanās ilgstošas aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā un nav iespējams ie-
mitināties iepriekš aizņemtajā dzīvojamā telpā;

7.4. maznodrošinātai, vientuļai, pensijas vecuma vai personai
ar invaliditāti, kurai nav apgādnieku. 

8. Pašvaldības izīrē dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā:
8.1. personai, kura audzina trīs vai vairāk nepilngadīgos bēr-

nus un, kuru visu dzīvesvieta ir deklarēta vienā adresē;
8.2. personai, kura pieņemta darbā pašvaldībā, tās ie-

stādē vai uzņēmumā, un kura nav deklarējušas dzīvesvietu
pašvaldībā;

8.3. personai, kura uz laulības pamata ir nodibinājusi
ģimeni, bet dzīvo kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, ve-
cāku vai vecvecāku īrētā vai īpašumā/tiesiskajā valdījumā
esošajā dzīvojamajā telpā,  un ja ģimene, nav apgādātas
ar atsevišķi istabu;

8.4. personai vai ģimenei, kura ir izlikta no īrētās sociā-
lās dzīvojamās telpas, sakarā ar to, ka zaudējusi trūcīgās vai
maznodrošinātas personas statusu. 

III. Reģistrācijas kārtība palīdzības saņemšanai un
iesniedzamie dokumentu

9. Pašvaldībā tiek izveidoti un kārtoti šādi palīdzības reģistri:
9.1.  pašvaldības piederošās dzīvojamās telpas izīrēšana

(Reģistrs Nr.1);
9.2. palīdzības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu

dzīvojamo telpu reģistrs (Reģistrs Nr.2).
10. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību, iesniedz pašval-

dībai adresētu, rakstisku, motivētu iesniegumu, kuru parak-
sta visi kopā dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi (turpmāk
- iesniegums) un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir
tiesīga saņemt palīdzību. Iesniegumā persona ar savu parak-
stu apliecina:

10.1. ka tās īpašumā (arī kopīpašumā) nav cita dzīvojamā
platība;

10.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu
privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai perso-
nai un noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvojamās tel-
pas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi piekrišanu at-
savināt dzīvokli un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tie-
sības uz attiecīgo dzīvokli;

10.3. ka ar peronu, pirms palīdzības lūgšanas, nebija iz-
beigts īrētās dzīvojamās telpas īres līgums, sakarā ar dzī-
vojamās telpas vai mājas bojāšanu, maksas par pamatpa-
kalpojumiem parādu, vai citādu dzīvojamās telpas lietoša-
nas noteikumu pārkāpumu.

11. Iesniedzot iesniegumu, atkarībā no situācijas un vēla-
mā palīdzības saņemšanas veida, tam jāpievieno šādi dokumenti: 

11.1. likuma 14.panta pirmās daļas 1.punkta „a” un „b”
apakšpunktos norādītās personas iesniedz tiesas spriedu-
ma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas; 

11.2. likuma 14.panta pirmās daļas 1.1 punktā norādī-
tās personas iesniedz:

11.2.1. politiski represētās personas apliecības kopiju;
11.2.2. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvo-

jamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pir-
majā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā
paredzētajā gadījumā kopija.

11.3. likuma 14.panta pirmās daļas 2.punktā norādītās
personas iesniedz:

11.3.1. tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās
telpas gadījumos, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedzi-
ņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas sais-
tīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, eks-
pluatāciju vai remonta izdevumiem;

11.3.2. politiski represētas personas apliecības kopiju.
11.4. likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā norādītās per-

sonas iesniedz repatrianta statusu apliecinošu dokumentu;
11.5. likuma 14.panta pirmās daļas 41.punktā norādītās per-

sonas iesniedz politiski represētas personas apliecības kopiju.
11.6. likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktā norādītās

personas iesniedz brīvības atņemšanas vietas izdotu noteikta
parauga izziņu, kurā norādīts atbrīvošanas pamats un fak-
tiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks.

11.7. noteikumu 7.1. apakšpunktā norādītās personas ie-
sniedz īres līguma kopiju.

11.8. noteikumu 7.3. apakšpunktā norādītās personas ie-
sniedz ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
rakstisku paziņojumu vai apliecinājumu par pakalpojuma
sniegšanas pārtraukšanu. 



6

11.9. noteikumu 8.2.  apakšpunktā norādītās personas
iesniedz attiecīgās valsts vai pašvaldības institūcijas va-
dītāja izziņu, kurā norādīta informācija par darbinieku, tā
darba tiesisko attiecību ilgumu un nepieciešamību nodrošināt
ar dzīvojamo telpu uz darba laiku. 

11.10.  noteikumu 8.3.  apakšpunktā norādītās perso-
nas iesniedz īres līguma kopiju vai citu dokumentu, kas ap-
liecina, ka ģimene nav nodrošināta ar atsevišķu istabu. 

Informācijas precizēšanai, komisija personai var pieprasīt
iesniegt papildus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai.

Iesniedzot noteikumu 11.punktā norādīto dokumentu kopi-
jas, komisijai ir tiesības pieprasīt uzrādīt šo dokumentu oriģinālus.

Ja persona nepievieno iesniegumam noteikumu 11.punktā
norādītos dokumentus, komisijai ir tiesības atlikt iesnieguma
izskatīšanu, līdz brīdim, kad tiks iesniegti iesnieguma izska-
tīšanai nepieciešamie dokumenti. 

IV. Dzīvojamo telpu izīrēšana 
15. Pašvaldības piederošo dzīvojamo brīvo telpu vienoto

uzskaiti veic komisija. 
16. Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa,

tās apsaimniekotājs septiņu darba dienu laikā paziņo par to
komisijai, kas šo dzīvojamo telpu ņem uzskaitē kā neizīrē-
tu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā, kurā ir ie-
tverta šāda informācija:

16.1. dzīvojamās telpas adrese;
16.2. dzīvojamās telpas platība, istabu skaits un stāvs,

kurā šī dzīvojamā telpa atrodas;
16.3. dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis;
16.4. dzīvojamās telpas īres maksa. 
17. Papildus likuma 7.panta piektajā daļā noteiktajiem ga-

dījumiem, pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu atzīt
personu par tiesīgu saņemt saistošajos noteikumos
4.1.apakšpunktā minēto palīdzību, ja pirms palīdzības lūg-
šanas, ar personu vai ģimeni īrētās dzīvojamās telpas īres
līgums tiek izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas
bojāšanu, maksas par pamatpakalpojumiem parādu, vai ci-
tādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu.

V. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu

18. Pamatojoties uz personas iesniegumu, kuru ir pa-
rakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, dzīvojamās tel-
pas apmaiņai reģistrē sekojošas personas:

18.1. personas, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzī-
vojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzī-
vojamo telpu sakarā ar ģimenes locekļu skaita samazi-
nāšanos, nespēju norēķināties par īri, komunālo pakal-
pojumu maksu vai īrnieka, viņa ģimenes locekļu veselī-
bas problēmu dēļ mainīt uz zemāku stāvu;

18.2. personas, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzī-
vojamo telpu un vēlas to apmainīt pret citu īrējamu dzī-
vojamo telpu sakarā ar dzīves apstākļu uzlabošanos un
vēlas maiņu uz dzīvokli ar lielāku platību vai arī mai-
ņu no nelabiekārtota uz labiekārtotu dzīvokli un kuras
vismaz vienu gadu katru mēnesi ir maksājušas pilnā ap-
mērā īres un komunālo pakalpojumu maksājumus.

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība

19. Komisijas lēmumu var apstrīdēt pašvaldībā.  
20. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā ra-

jona tiesā.
VIII. Noslēguma jautājumi

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku
pašvaldības 2014.gada 02.jūlija saistošie noteikumi Nr.70
„Par dzīvojamās telpas izīrēšanu”.

22. Personas, kuras līdz šo saistošo noteikumu spēkā stā-
šanās dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanai, netiek
izslēgtas no šī reģistra un tām ir tiesības šo noteikumu no-
teiktā kārtībā saņemt palīdzību.

23. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā li-
kuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētaja
Jekaterina Ivanova
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Viļānu kul-
tūras namā no

7. līdz 9. augustam notika Vasaras
meistardarbnīcas dažādu ins-
trumentu spēlē bērniem no 5-18
gadu vecumam Valsts kultūrka-
pitāla fonda Tradicionālās kul-
tūras nozares projektu konkursa
projekta “Vasaras meistardar-
bnīcas “Nāc, stājies blakus un spē-
lējam”” ietvaros.

Katru dienu bērni piedalījās meis-
tarklasēs vijoļspēlē, cītara un buby-
na spēlē, dziedāšanā, akordeona
spēlē, mandolīnas spēlē, kokles spē-
lē. Diena sākās ar nodarbību “moša-
nās ar mūziku”, bet turpinājās ar meis-
tardarbnīcām, dažādām brīvā laika no-
darbībām un jau plkst. 17:00 visi de-
vās mājup, lai sagatavotos nākošajai
meistardarbnīcu dienai!

Brīvajā laikā meistarklašu dalīb-
nieki darbojās „Meža nodarbībās“, kuras pasniedza Viļānu
radošā pētniecības centra „Dadzis“ vadītāja Irina, apguva
tradicionālos dančus, kā arī meistarklases amata prasmju
apgūšanā (tekstildarbiņi mazajiem un pītās jostas un celaines)

Meistardarbnīcu noslēgumā bērni uzstājās un rādīja, ko
pa šīm dienām ir iemācījušies!

Foto: Marita Vulāne; Anna Kļaviņa

Vasaras meistardarbnīcas dažādu
instrumentu spēlē
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Pētniecības projekts „Iepazīsti soju“
Viļānos, 8. augustā, pētniecības projekta ietvaros

„Iepazīsti soju” uz semināru pulcējās Biedrības
„Latvijas Mazpulki” mazpulcēni ar savām ģimenēm
no dažādiem Latvijas novadiem un kopā ar mazpulku
vadītāju Gundega Jēkabsoni.

Šī projektā ietvaros mazpulcēni audzēja soju un pa-
līdzēja zinātniekiem izvērtēt labākās sojas šķirnes.
Semināra gaitā katrs mazpulcēns dalījās ar savu pie-
redzi sojas audzēšanā, noteica savas augsnes parauga
pH līmeni ar PASCO bezvada ierīcēm, sadarbībā ar SIA
Saint-Tech. Dalībnieki tikās ar SIA „Latgales lauk-
saimniecības zinātnes centra” vai AREI Laukaugu un
agroekoloģijas nodaļas Viļānu daļas pētniecēm, lai ru-
nātu par soju un tās audzēšanu. Tika apmeklēti sojas,

linu un kaņepju izmēģinājuma demonstrējuma lauciņi.
Pētnieciskais projekts īstenots sadarbībā ar Agroresursu

un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centru.

Informāciju sagatavoja: LLZC pārstāvji

Ar Viļānu novada pašvaldības
domes 2018.gada 25.  oktobra lē-
mumu Nr.13, 26§, ir uzsākta
Viļānu novada teritorijas plāno-
juma izstrāde 2019.-2031.gadam.
Pamatojoties uz veikto publiskā ie-
pirkuma procedūru, Viļānu nova-
da pašvaldība ir noslēgusi līgumu
ar SIA “METRUM” par Viļānu no-
vada teritorijas plānojuma 2019.-
2031.gadam izstrādi.

Pašvaldība ir izvērtējusi nepiecie-
šamību uzsākt jauna teritorijas plā-
nojuma izstrādi, ņemot vērā, ka kopš
šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma
apstiprināšanas, ir būtiski mainījusies
plānošanas sistēma un būvniecības
jomu reglamentējošie normatīvie akti.

Saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo likum-
došanu, pašvaldības teritorijas
plānojums ir attīstības plāno-
šanas dokuments, kurā noteik-
tas prasības teritorijas izman-
tošanai un apbūvei, tajā skaitā
funkcionālais zonējums, pub-
liskā infrastruktūra, teritorijas
izmantošanas un apbūves no-
teikumi, kā arī citi teritorijas iz-
mantošanas nosacījumi.

Teritorijas plānojuma izstrā-
dei ir būtiska loma, gan raugo-
ties no sabiedrības kopējo inte-
rešu, gan no individuālo intere-
šu skatu punkta (tiesību īste-
nošana un ierobežošana).
Teritorijas attīstības plānošanā
ievēro dažādus principus, no ku-
riem viens ir atklātības princips,
līdz ar to teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentu izstrādē ir
liela nozīme sabiedrības iesais-
tīšanā un informēšanā.

SIA “METRUM” izstrādi pie
Viļānu novada teritorijas plā-
nojuma ir uzsākusi 2019. gada

augustā, līdz ar to aicinām iedzīvotā-
jus atkārtoti  iesaistīties novada teri-
torijas plānojuma izstrādē. Ja šobrīd
ir radušies jauni priekšlikumi, vai, jū-
suprāt, nepieciešami papildinājumi ie-
priekš iesniegtajos priekšlikumos, ai-
cinām tos iesniegt jau tuvākajā laikā,
kā arī iesaistīties turpmāk organizē-
tajos sabiedrības iesaistes pasākumos
– apmeklējot kādu no sabiedrības ie-
saistes pasākumiem, aizpildot aptau-
jas anketas vai iesniedzot iesniegumus
un priekšlikumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus izvērtēšanai un/vai iekļaušanai
teritorijas plānojuma 1.redakcijā vēl var
iesniegt līdz 2019. gada 30.septem-

brim, personīgi iesniedzot Viļānu no-
vada pašvaldībā vai sūtot pa pastu uz
adresi: Kultūras laukums 1A, Viļāni,
LV-4650. Fiziskām personām nepie-
ciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu,
adresi, savukārt, juridiskām personām
– nosaukumu, reģistrācijas datus, ad-
resi, lai varam rakstiski sniegt atbil-
des par Jūsu iesnieguma tālāku vir-
zību.   Ja iesniegumu noformējat kā
elektronisku dokumentu, tad lūdzam
to sūtīt uz e-pasta adresi – no-
vads@vilani.lv

Lūdzam iedzīvotājus būt atsau-
cīgiem un sekot līdzi Viļānu no-
vada teritorijas plānojuma 2019.-
2031. gadam izstrādes procesam!

Paziņojums par teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu
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