www.vilanunovads.lv

2020. gads

APRĪLIS

COVID-19

Nr. 3 (62)
Aktuālā informācija 4.-5.lpp

2020.gada 12.aprīlī
Viļānu
amatnieku
gadatirgus

NENOTIKS
Saistībā ar COVID-19 12. martā
valdība pieņēma lēmumu par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Latvijā. Ārkārtējā situācija ir
spēkā no lēmuma pieņemšanas
brīža līdz šī gada 14.aprīlim ar
mērķi šajā laikā ierobežot
Covid-19 izplatību, ir aizliegta
visa publiskā pulcēšanās.

2020.gada 23.martā ir uzsākti Viļānu tranzītielas
(autoceļš P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi) posma pārbūves darbi 470 m garumā, no Brīvības ielas krustojuma ar
Mehanizatoru ielu līdz Brīvības ielas krustojumam
ar Latgales ielu, ietverot Viļānu HES tiltu.
Par tranzītielas rekonstrukcijas darbiem tika parakstīts
līgums ar uzņēmumu SIA „CEĻI UN TILTI”, būvuzraudzību
veiks uzņēmums SIA „Jurēvičs un partneri”, autoruzraudzību nodrošinās AS “Ceļuprojekts”.
Remontdarbi ilgs līdz 2021.gada 30.septembrim.
Visus satiksmes dalībniekus aicinām būt pacietīgiem un

saprotošiem ceļa remontdarbu laikā, lūdzam ievērot ierobežojumus satiksmes un gājēju kustībā. Satiksmes
organizācijas shēmas
skatīt 8.lpp.
Uz konkrētiem tilta
pārbūves darbiem,
Maltas upes ūdenskrātuvē tiks pazemināts ūdenslīmenis līdz
atzīmei 110.00 m LAS
(aptuveni par 3,0m zemāk no šī brīža līmeņa). Ūdenslīmeni plānots pazemināt sākot
no 30.03.2020.
Lūdzam sekot līdzi jaunākajai informācijai par satiksmes regulējumiem Viļānu novada mājaslapā.
Projekts "Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela
(2.kārta)" tiek finansēts valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmas ietvaros.
Informāciju sagatavoja: Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dekšāres pagasta pārvaldē sociālās
palīdzības organizatores
Marijas Stafeckas pieņemšanas
laiki:
Otrdienās: 8.00-15.30
Piektdienās: 8.00-12.00

UZVARA Latvijas meiteņu telpu futbola
čempionātā U-12 meiteņu grupā
Jaunolaines Sporta namā 2020. gada
8. martā norisinājās Latvijas meiteņu
telpu futbola čempionāta - 2020 pēdējā
kārta, kurā Viļānu novada Sporta skolas meiteņu futbola komanda U-12
Attīstības grupā izcīnīja 1.vietu.
Attīstības grupā spēlēja deviņas komandas:
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ViƺƗnu NSS
FK Olaine - 2
FK Iecava
SK Imanta
FK Bandava
RƝzeknes BJSS
Ilǌkstes NSS
FK 33/ƶeguma skola
FK Dinamo RƯga - 2

Katrā no trim kārtām
tika aizvadītas pa divām,
vai trim spēlēm, katras
spēles ilgums 2x10 minūtes. Mūsu komanda izcīnīja sešas uzvaras, vienu
spēli nospēlēja neizšķirti,
un viena zaudēta spēle FK
Olaine – 2 komandai.
Rezultātā iegūti 19 punkti
un izcīnīta 1.vieta, aiz sevis atstājot Olaines un
Iecavas komandas.
Komandā spēlēja:
Marta Kiule, Astrīda
Čerņavska, Anastasija
Parfjonova, Linda
Zvīdriņa,
Evita
Stafecka, Paula Helēna
Knipa, Elīza Unda, Elīna
Latkovska. Komandai
izcīnīt uzvaru palīdzēja arī
Madonas BJSS audzēkne
Ruta Uzāre, un Gulbenes
BJSS audzēkne Laura
Kallase.
Spēlēs visvairāk gūtie
vārti Laura Kallase – 16,
Marta Kiule – 8, Astrīda
Čerņavska un Anastasija
Parfjonova pa 4.
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Par ATTĪSTĪBAS grupas labāko spēlētāju no mūsu komandas tika atzīta
- Laura Kallase.
Lepojamies ar augstiem
sasniegumiem meiteņu futbolā
un pateicamies Viļānu novada
pašvaldības Sporta skolas
trenerim Andrejam Slavickim
par komandas sagatavošanu,
kā arī Madonas BJSS un
Gulbenes BJSS
par sadarbību.
Informāciju sagatavoja:
Guna Popova
Viļānu sporta skolas metodiķe

Jauns sociālais
pakalpojums
Dekšāres pagastā
Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās” īstenošanu, kas tika atbalstīts biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 7.kārtā Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekts ir vērsts uz iedzīvotāju sadzīves apstākļu uzlabošanu.
Projekta ietvaros Dekšāres pagasta
pārvaldes administratīvajā ēkā
Nākotnes ielā 6 pirmajā stāvā tiks pārbūvētas un labiekārtotas telpas 23m2
platībā, lai, projektam noslēdzoties, sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas bez maksas varētu saņemt pilnvērtīgu sociālo pakalpojumu - izmazgāt un izžāvēt veļu, izmantot dušu.
Šajā nedēļā uzņēmums SIA “Anlok”
ir uzsācis telpu pārbūvi. Noslēgtā līguma ietvaros par kopējo summu
21 035.87 EUR ir ieplānota esošo logu
un durvju nomaiņa, ārsienu siltināšana, starpsienu izbūve, sienu apdares darbi – izlīdzināšana, krāsošana,
flīzēšana, jaunas grīdas ieklāšana, piekaramo griestu montāža, esošās apkures sistēmas nomaiņa, ventilācijas
sistēmas uzstādīšana, apgaismojuma
izbūvēšana. Dušas un veļas mazgāšanas telpas pēc tam ir plānots aprīkot ar nepieciešamo santehniku un mēbelēm: tiks uzstādīts elektriskais ūdens
sildītājs, iegādāta veļas mašīna ar žāvētāju, kā arī sociālā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais inventārs
- skapīši, plauktiņi gan higiēnas lietu
novietošanai, gan telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai. Jaunais sociālais pakalpojums būs pieejams arī
klientiem ar kustību traucējumiem.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-20142020/index_lv.htm
Informāciju sagatavoja:
Karmena Kotāne
Projektu vadītāja
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Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas,
Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli.

Plastmasas maisiņš vai tomēr
pašu uzšūti auduma maisiņi?
Atteikšanās no plastmasas maisiņiem nozīmē mainīt ne
vien iepirkšanās paradumus, bet arī domāšanu un dzīvesveidu.
Cik gan bieži iepērkoties, mēs visus produktus liekam
plastmasas maisiņos? Vienā – trīs tomātus, otrā – kilogramu
ābolu, trešajā – kāpostgalvu, un tad vēl – cepumi, konfektes,
rieksti…? Mājās, kārtojot pirkumus pa plauktiņiem, konstatējam – līdztekus pārtikai esam atnesuši arī pārlieku
daudz lietu, kas nonāks atkritumos - iepakojumu. Vidēji
viena maisiņa aktīvās dzīves ilgums ir tikai 12 minūtes,
taču pēc tam jau atkritumu veidā tas uz zemeslodes turpina eksistēt pārsimts gadus. Latvijas veikalos katru gadu
apritē nonāk vairākas tonnas plastmasas maisiņu.
Patiesībā tas ir mantojums, ko mēs atstājam nākamajām
paaudzēm.
Ko mēs varētu darīt lietas labā? Risinājums ir - dosimies
iepirkties ar savu auduma maisiņu, kas ir dabai draudzīgs
un izmantojams vairākas reizes.
Bet kā rīkosimies ar ietinamo plēvi? Tās vietā mēs va-
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rētu izmantot pašu sagatavotu bišu vaskadrānu. Tā lieliski
noder, lai ledusskapī nosegtu augļus, dārzeņus vai tos ietītu līdzi ņemšanai, kā arī lieliski aizstāj pārtikas plēvi marinādēm.
Lai viļāniešus mudinātu atteikties no pārmērīgās plastmasas maisiņu izmantošanas, 13. martā dabas draugu radošās pētniecības centrā “Dadzis” projekta Nr. LV-RU-II053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus
pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (Zaļā palete) /
“Improvement of environmental management through joint
actions in RU-LV cross-border regions” (GreenPalette) ietvaros notika radošās auduma maisiņu šūšanas un bišu
vaskadrānu pagatavošanas darbnīcas, kur ikviens interesents Ingūnas Semules (“Puordare”) vadībā varēja uzšūt savu auduma maisiņu un ievaskot izvēlēto auduma drānu. Projekts paredz vietējo iedzīvotāju izglītošanu dabas
resursu ilgtspējīgai izmantošanai un bezatkritumu dzīvesveida kampaņas. Projekta aktivitātes noslēgsies 2021.
gada 31. 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 “Dadzis” vadītāja
Karmena Kotāne Projektu vadītāja
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Viļānu novada pašvaldības darba organizācija
ārkārtas situācijas laikā
Viļānu novada pašvaldība normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veic ATTĀLINĀTI.
Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un izskatīšana tiek nodrošināta elektroniskā saziņā un pa
telefonu, kā arī ir iespēja atstāt iesniegumus slēgtā pastkastītē, domes ēkā pie ieejas.
Izņēmuma gadījumos iespējams vienoties ar pašvaldības darbiniekiem par klātienes tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību.
Darba laiks: 8.00-16.30
Pusdienlaiks: 12.00-12.30
Telefona numuri uzziņām:
Domes priekšsēdētāja: 26472531
Izpilddirektors: 20228843
Kancelejas pārzine: 64628033
Klientu apkalpošanas centra vadītāja: 27875773
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: 64662089
Bāriņtiesa: 64628034
Sociālais dienests:
Ineta 6405830;
Dana 64628036;
Aija 26616884;
Marija 26680014
Viļānu novada pašvaldības dome, sniedzot atbalstu ārkārtas situācijas laikā, nolemj:
1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa divus samaksas
termiņus no 2020.gada 31.marta un 2020.gada 15.maija
uz 2020.gada 30.jūniju, visiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Viļānu novada administratīvajā teritorijā.
2. Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas
laikā nepiemērot iedzīvotājiem soda (nokavējuma) procentus
par aizkavētiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem.
Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests informē:
Personām, kurām bija spēkā maznodrošinātas/trūcīgas
personas/ģimenes statuss līdz 2020. gada 31. martam, un
kuri nav statusu pagarinājuši, informējam, ka uz sociālo dienestu nav jānāk, statuss tiks pagarināts automātiski uz iepriekšējā iesnieguma pamata līdz
2020.gada 31.maijam. Vai klientam tika pagarināts statuss automātiski var pārliecināties, zvanot pa sociālās palīdzības nodaļas tālruņiem.
Informējam, ka Viļānu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībā “Saulstariņi” “Saulstariņi”, Liepu 2b, Viļāni, otrdien,
ceturtdien, piektdien no 930-1400 var saņemt pārtiku pakas gan trūcīgas ģimenes/personas, gan maznodrošinātas
ģimenes/personas.
Ārkārtas situācijā, Sociālais dienests var izdot izziņu par
ģimenes/personas atbilstību ārkārtas vai krīzes situācijai
un tiesībām saņemt pārtikas pakas un pamata materiālo
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palīdzību. Tas, nozīme, ka, ja Jums nav piešķirts trūcīgās/maznodrošinātās personas/ģimenes statuss ar ienākumiem līdz 242 eiro, bet Jums vai Jūsu ģimenei ir krīzes situācija (nav iespējas nodrošināt sevi ar pārtiku), Jūs
varat sazināties ar Sociālā dienesta darbiniekiem.
Aicinām Viļānu novada Sociālā dienesta klientus
būt saprotošiem un izvērtēt nepieciešamību apmeklēt
sociālā dienesta telpas. Visas sociālā dienesta struktūrvienības sniegs konsultācijas pa tālruni.
Informāciju sagatavoja:
Ineta Kalniņa
Sociālā dienesta vadītāja
Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas apmeklētāju pieņemšana klātienē nenotiek, tai skaitā arī apliecinājumu izdarīšana. Konsultācijas tiek sniegtas
attālināti sazinoties ar Viļānu novada pašvaldības
bāriņtiesas darbiniekiem, zvanot uz norādītajiem tālruņiem.
Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesa aicina iesniegt
dokumentus, tos nosūtot elektroniski uz norādīto e-pastu
barintiesa@vilani.lv vai pa pastu: Kultūras laukums 1A,
Viļāni, Viļānu novads, LV 4650.
Informāciju sagatavoja:
Mārīte Ikauniece
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Dzimtsarakstu nodaļa klātienē turpina reģistrēt
tikai dzimšanas un miršanas faktus.
Lūgums izvērtēt laulības pieteikuma iesniegšanas nepieciešamību (atlikt uz vēlāku laiku), attālināti iesniegumu pieņemšana tiks nodrošināta tikai ar drošu elektronisko
parakstu.
Atkārtotu civilstāvokļa apliecību un izziņu pieprasīšanu var veikt, izmantojot portālu www.latvija.lv, obligāti norādot kontakttālruni saziņai, vai arī rakstot pieteikumu
uz nodaļas e-pastu dzimtsaraksti@vilani.lv.
Iesniegumi vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai
netiek pieņemti.
Informācija pa tālruni: 64662089.
Informāciju sagatavoja:
Liāna Čertogonova
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Aicinām iedzīvotājus nedoties pie ģimenes ārsta
bez iepriekšējas pieteikšanās. Ģimenes ārsts zvana laikā, noskaidrojot pacienta sūdzības un veselības stāvokli,
izvērtēs vai nepieciešams prakses apmeklējums klātienē.
Ja ārsts pieņems lēmumu, ka pacientam ir nepieciešams
ierasties klātienē, tad veiks pierakstu uz konkrētu apmeklējuma laiku, kas pacientam ir jāievēro.
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

! Viļānu novadā
līdz 14. aprīlim atcelti (vai pārcelti) visi
kultūras pasākumi,
kolektīvu mēģinājumi, treniņi, semināri, kursi un jebkuri
citi publiski pasākumi visās pašvaldības
iestādēs. Tāpat arī visas pašvaldības iestādes (bibliotēkas,
KN, muzeji u.c.) savus pakalpojumus
pēc iespējas sniedz
attālināti.
! ! ! Publiskās vietās (gan telpās, gan
ārpus tām) obligāti
jāievēro vismaz divu
metru distance no
apkārtējiem.
Neievērot distanci
drīkst tikai ģimenes locekļi vai personas, kas dzīvo vienā
mājsaimniecībā, kā arī personas, kas veic darba vai dienesta pienākumus, un pāri (jebkuras divas personas). Visos
citos gadījumos distance jāievēro obligāti. No šiem ierobežojumiem izriet arī citi ierobežojumi - tas nozīmē, ka vairs
nedrīkstēs spēlēt komandu sporta spēles, apmeklēt bērnu
laukumiņus, rīkot piknikus ar draugiem utt.
Viļānu pagasta PII “Bitīte” dežūrgrupa ir atvērta
Viļānu pilsētas PII
Viļānu pagasta pirmsskolas
izglītības iestādes “Bitīte”
bērni kopā ar savām audzinātājām tiek uzņemti Viļānu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes dežūrgrupā.
! Ja ir kādi jautājumi vai nepieciešams transports
zvanīt Ārijai Strupišai: 26170485 vai 29140890

No 31. marta pie Rēzeknes 4. vidusskolas pagalmā
(Viļānu iela 2, no Pils ielas puses) darbu uzsāka SIA
“Centrālā laboratorija” Covid-19 analīžu mobilais pieņemšanas punkts. Analīzes var nodot noteiktā laikā, tikai iepriekš piesakoties un ierodoties ar savu
transportu.
“Centrālajai laboratorijai” jāzvana arī tām personām,
kam ir ģimenes ārsta norīkojums, jo, sākot no 30. marta,
arī ģimenes ārsti pacientus ar elpceļu infekcijām var nosūtīt uz valsts apmaksātiem Covid-19 testiem, nolemts
Veselības ministrijā.
Covid-19 maksas pārbaudes cena ir 80 eiro. Dodoties gan
uz maksas, gan bezmaksas pārbaudēm, līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments.
Ja personai nav sava transporta vai ir kādi citi iemesli, kuru dēļ tā nevar ierasties uz analīžu pieņemšanas punktu, mediķi, lai paņemtu paraugus, ieradīsies pie pacienta
mājās.
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Vienotā informatīvā mājaslapa par Covid-19 covid19.gov.lv
Lai iedzīvotāji varētu ērtāk rast atbildes uz jautājumiem
saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā radīto
ietekmi dažādās jomās, Valsts kanceleja ir izveidojusi tīmekļvietni. Šajā vietnē ir apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām, statistikas dati, kā arī biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem.

Cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, brīvprātīgo
palīdzības kustība #paliecmājās, piedāvā brīvprātīgo palīdzību iepirkumu – pārtikas produktu un citu sadzīves preču sagādē -, mājdzīvnieku izvešanā pastaigās un emocionālā atbalsta sniegšanā. Zvanot pa tālruni: 25661991.
Tāpat arī aicinām kaimiņus, aprūpētājus un sociālos
darbiniekus mudināt līdzcilvēkus zvanīt un pieteikt palīdzību.
Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku palīdzības apjomu, #paliecmājās aicina pieteikties brīvprātīgos (tai
skaitā jauniešus), kas vēlas palīdzēt ar pārtikas un
citu preču piegādi un citām vajadzībām, piesakot savu
dalību mājas lapā www.paliec-majas.lv. Pieteikties
var ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no atrašanās vietas, kam nav konstatēts Covid-19, kas pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārzemēs, kā arī nav bijis kontaktā ar iespējamu Covid-19 slimnieku.
Par kustību #paliecmājās:
#paliecmājās ir valsts, pašvaldību un Latvijas uzņēmumu
atbalstīts projekts, kas darbojas sabiedrības labā – tāpēc
preču piegāde ir bez maksas, un par samaksu par precēm
jāvienojas ar brīvprātīgo, kas sniedz palīdzību.
Vairāk info - https://paliec-majas.lv/
Sakarā ar to, ka bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta līdz 14. aprīlim,
ikvienam ir iespēja izmantot vietnes 3td e-GRĀMATU
bibliotēku, kurā ir pieejams plašs grāmatu
klāsts latviešu valodā.
Ja vēlaties izmantot šo iespēju lasīt grāmatas
internetā, zvaniet pa mobilo telefonu 27124961.
Ar bibliotēkas darbinieku palīdzību jums tiks sniegta piekļuve
e- grāmatām.

! ! ! Aicinām iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret
sevi un citiem – pēc iespējas neapmeklēt publiskas
vietas, bieži mazgāt rokas, ievērot distanci un izvairīties no kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir elpceļu infekcija. Kā arī sekot līdzi Veselības ministrijas
rekomendācijām. ! ! !
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Zemes vienību nomas tiesību
izsoles
Viļānu novada pašvaldība nodod nomā pašvaldībai piekritīgās neapbūvētas zemes vienības vai to daļas:

N.P.K.

Zemes
vienƯbas
kadastra
apzƯmƝjums

Zemes
vienƯbas
platƯba (ha)

Zemes vienƯbas
atrašanƗs vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

78900030138
78900030142
78900050123
78900020029
78980050274
78980010195
78900030043
78980040334

0,52
1,40
3,30
4,30
1,00
4,52
1,00
4,33

Sokolku pagasts
Sokolku pagasts
Sokolku pagasts
Sokolku pagasts
ViƺƗnu pagasts
ViƺƗnu pagasts
Sokolku pagasts
ViƺƗnu pagasts

IzsolƝ
noteiktƗ
sƗkuma
nomas maksa
gadƗ
6,50%
2,50%
1,50%
1,50%
4,50%
1,50%
4,00%
2,00%

Izsoles
norises
laiks
14.00
14.10
14.20
14.30
14.40
14.50
15.00
15.10

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts
zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli
Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības
administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A,
Viļāni, Viļānu novads, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības
mājas lapā līdz 2020.gada 7.maija pulksten 10.00.
Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī, par izsoles dalībnieku reģistrāciju var vienoties pa telefona numuru 64662424.
Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni,
Viļānu novads, 2020. gada 7.maijā saskaņā ar tabulā norādīto laiku.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē
www.vilanunovads.lv.
Informāciju sagatavoja:
Lidija Kuzņecova
Nekustamo īpašumu speciāliste

LAD projektu atbalsts
Atbalsts putnkopības nozarei profilaktiskajiem
pasākumiem
Lauku atbalsta dienests no 2020.gada 20.aprīļa līdz
20.maijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības nozarei. Šī ir devītā projektu pieņemšanas kārta, kopējais publiskais finansējums ir 449 000 eiro.
Atbalstu var saņemt tikai tirgum paredzētās primārās
lauksaimniecības produkcijas ražotāji - mazie un vidējie
uzņēmumi, kas vismaz vienu gadu realizē produkciju tirgū, audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus un ir reģistrēti
Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Atbalstu var saņemt žogiem, dezinfekcijas barjerām un
to uzstādīšanai, dezinfekcijas paklājiem, pulverizatoriem,
dezinfekcijas aprīkojumam (augstspiediena mazgātājiem),
aizsargapģērbam (izņemot vienreiz lietojamos apģērbus)
un slēgto konteineru iegāde dzīvnieku līķu uzglabāšanai
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un sanitārā caurlaides ierīkošanai. Pasākuma ietvaros nav
attiecināmas būvniecības izmaksas.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens
gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu
spēkā stāšanās dienas.
Atbalsta intensitāte ir 80% no attiecināmajām izmaksām, ja projektu īsto viens atbalsta pretendents 100% - ja
biodrošības pasākumu plānu īsteno lauksaimnieku grupa.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā
www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumus var iesniegt LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā vai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai
No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.
Aktivitātē “Meža ieaudzēšana” (devītā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 720 400
eiro. Pasākumā var veikt meža ieaudzēšanu un kopšanu,
kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.
Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās izVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem
No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Dienesta direktors Ģirts Krūmiņš aicina mazos lauksaimniekus izvērtēt savas iespējas un pieteikties atbalstam
šajā pasākuma kārtā: “Pieredze ar klientiem, kuri jau īsteno mazo lauksaimnieku projektus, ir ļoti pozitīva. Ja izvirzītie mērķi ir bijuši izsvērti, sasniedzamie rezultāti izvirzīti objektīvi, tad problēmu tos sasniegt nav.

Saimniecības turpina izaugsmi, saimnieko inovatīvi un motivēti. Piemēram, ir radīt dažādi jauni produkti, saimnieki savu produkciju ražo vairs ne tikai savām vajadzībām,
bet piedāvā to arī tirgos, ir dažādojuši savas saimniekošanas
aktivitātes. Šie ir tikai daži piemēri.”
Ceturtajā projektu pieņemšanas kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 4,1 miljons eiro. Šajā kārtā netiks
piemērots reģionalizācijas princips. Atbalsta apmērs vienai mazajai saimniecībai ir 15 000 eiro.
Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais
neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta
izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000
eiro, bet nepārsniedz 15 000 eiro.
Darījumdarbības plānu jāsagatavo vismaz diviem kalendārajiem gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz
2022. gada 31. decembrim.
Projekta iesniegums jāgatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts, kā arī projekta iesnieguma
veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru
2019.gadā Viļānu novadā tika īstenoti divi aktīvās nodarbinātības pasākumi:
- pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, kas nodrošina bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanu un esošo iemaņu uzturēšanu, veicot sociāla labuma darbus. Kuru
mērķis ir veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā
un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pasākuma īstenošanas laikā tika nodarbināti 243
bezdarbnieki. Pasākuma īstenošanas saņemtais finansējums ir 154268.57 EUR.
- pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” tika veicināts ar mērķi vasaras
brīvlaikā iesaistīt skolēnus, vecumā no 15 gadiem līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs, valsts līdzfinansētās darbavietās, nodrošinot iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi. Pasākuma ietvaros trīs mēnešu garumā pašvaldība ir nodrošinājusi 15 darbavietas skolēniem
un 30 jauniešiem. Projekta kopējais budžets: 10500.00EUR.
Projekta īstenošanai saņemtais finansējums ir 4837.50 EUR.
Paveiktie darbi 2019.gada laikā:
Viļānu pagastā un pilsētā, Sokolku pagastā,
Dekšāru pagastā, tika veikta sniega tīrīšana, celiņu apledojuma novēršana; ielu, trotuāru un gājēju celiņu slaucīšana; atkritumu savākšana; koku un krūmu kopšana; instrumentu remonts; bērnu laukuma, sporta laukuma, estrādes
uzturēšana kārtībā, sīki remontdarbi; puķu dobju uzturēšana kārtībā un ravēšana; notekūdens grāvju tīrīšana un uzturēšana; darba telpu uzkopšana; logu mazgāšana; malkas
sagāde; smilts sagāde ziemas periodam. Vēl papildus Dekšāru
pagastā tika veikta latvāņu pļaušana un kombināta apkarošanā.
Savukārt Radopolē tika veiktā arī PII “Bitīte” teritorijas uzkopšana; palīdzība bērniem pie iekāpšanas un izkāpšanas no
autobusa, pieskatīšana braucot uz bērnudārzu; palīgdarbi iestādē pie metodiskā materiāla gatavošanas, zāles sakārtošana
un rotāšana pasākumiem un novākšana pēc tiem.
Paveiktie saimnieciskie darbi Viļānu pilsētā: brīvo ūdens

ieguves vietu (akas, avoti) pieskatīšana, uzturēšana kārtībā;
sniega iekraušana piekabē un transportēšana uz izgāztuvi;
koku zāģēšana; notekgrāvju un caurteku tīrīšana; bedrīšu remontdarbi; ielu un ceļu uzauguma savākšana; zāles pļaušana pilsētas teritorijā. Viļānu pilsētas stadiona, ALA laukuma, “Lakstīgalu saliņas” uzkopšana un uzturēšana kārtībā.
Viļānu kultūras namā, tika veikta telpu uzkopšana; telpu un skatuves sagatavošana pasākumiem, palīgdarbi pasākumu norises laikā.
Dabas un radošās pētniecības centrā “Dadzis” tika veikta teritorijas uzkopšana; sajūtu takas turpināšana; āra instalāciju veidošana; dabas materiālu sagāde un sagatavošana
radošajām darbnīcām, meža ekspozīcijas veidošana.
Viļānu vidusskolā tika veikta skolas teritorijā esošo ceļu
un laukumu tīrīšana atbilstoši sezonai; puķu un dekoratīvo kociņu apkopšana; skolas stadiona uzturēšana kārtībā; palīgdarbi Viļānu vidusskolas ēdnīcā.
Bija nodrošināta palīdzība vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, tika uzkoptas telpas, mazgāti trauki un logi, nests ūdens, malka, pirkti produkti, medikamenti, kārtoti komunālie un citi maksājumi; atnestas pusdienas un mazgāta,
gludināta veļa sociālā atbalsta centrā “Cerība”, pārtikas paku
izdalīšana trūcīgajiem.
Biedrībā “Mariāņu palīgu apvienība” un bērnu invalīdu
biedrībā “Saulstariņi” tika veikta telpu uzkopšana; malkas
sagāde un kurināšana; apkārtējās teritorijas labiekārtošanas
un uzkopšanas darbi atbilstoši sezonai.
Viļānu novada pašvaldībā tika veikti palīgdarbi lietvedībā; veco arhīva lietu iznīcināšana; dokumentu sagatavošana; dokumentu iznēsāšana; palīgdarbi telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanā.
Tika sakopta kapu teritorija: Vecmurānu, Akremu,
Zvīdriņu, Bokānu, Jugermanu, Skudnovkas, Zavarujevkas,
Dekšāru, Ikaunieku, Lagonu, Solaskungu, Kūkoju,
Kristceļu, Masaļsku, Broku, Trūpu, Privšu, Viļānu pilsētas, Tēvinānu, čigānu un ebreju masu kapos.
Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste

nīcinātu mežaudžu atjaunošana” (astotā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 50 000
eiro. Atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā
atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts
ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz
2023.gada 1.septembrim.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā “Atbalsta veidi” – “Projekti
un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Projektu iesniegumu pieņemšanu notiek Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.
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Satiksmes organizācijas
shēmas
Gājēju un velosipēdistu kustība būvdarbu
laikā tiks nodrošināta pāri Viļānu HES tiltam
(skatīt attēlu Nr.1).

Transportlīdzekļu vadītājiem tiks paredzēts
pagaidu apvedceļš un apvedtilts netālu no
esošā tilta (skatīt attēlu Nr.2).

Nr.1

Nr.2
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS
2020. gads Nr. 3 (62) 8. aprîlis. Izdevçjs: Viïânu novada paðvaldîba. Reìistrâcijas numurs 00740136 Kultûras laukums 1A, Viïâni,
Viïânu novads, LV-4650. Tel.: 64662086. www.vilani.lv. Iespiests: SIA ”Latgales Druka”. Tirâþa 1500 eks.
Atbildīgais par izdevumu: Viļānu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Upeniece, e-pasts - sintija.upeniece@vilani.lv
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