www.vilani.lv

2020. gads

JANVĀRIS

Ir noskaidroti
konkursa “Viļānu novada uzņēmums 2019”
laureāti, apbalvošanas pasākums 2020.gada
7.februārī norisināsies Viļānu
kultūras namā
plkst. 19.00.
Konkurss tika rīkots ar mērķi noskaidrot un godināt
Viļānu novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību un nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību,
to ražotās produkcijas vai pakalpojumu popularizēšanu.
Pretendentus konkursam varēja pieteikt no 2020. gada
2. janvāra līdz 20. janvārim, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu Viļānu novada pašvaldībā, kā arī bija iespēja
pieteikumu iesūtīt pa pastu vai sūtīt e-pastā.
Lai noteiktu labākos, komisija, 2020.gada 23.februārī,
izvērtēja pieteikto uzņēmēju darbību un izvirzīja konkursa “Viļānu novada uzņēmums 2019” laureātus:
l AS Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale
l Piemājas saimniecība Akmeņtači
l AS Stružānu kūdras fabrika
l LPKS Viļāni
l AS Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija
l Kafejnīca Pie Kaupra
l Saimniecība Obelisk Farm
l SIA Cerība II
Viļānu novada pašvaldība atzinību sniegs arī uzņēmumam SIA VLAKON, un pateiksies SIA Viļānu Slimnīca.
Viļānu novada pašvaldība izsaka pateicību visiem konkursa pretendentiem un aicinām arī nākamajā gadā piedalīties konkursā “Viļānu novada uzņēmums 2020”.
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Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izmaiņas Viļānu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadības sastāvā.
No 10.janvāra Sociālā dienesta vadītājas amatā strādā Ineta Kalniņa.

Izmaiņas Dekšāru pagasta bibliotēkas darba
laikā.
Katra mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena, bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta.

“SPORTA LAUREĀTS 2019”

Daudziem sportistiem aizvadītais gads bija bagāts ar daudziem sportiskiem panākumiem un sasniegumiem.
Pasākumā tika sumināti sporta aktīvisti, kuri svinēja apaļas jubilejas aizvadītajā gadā, apbalvoti “Sporta laureāts
2019” izvirzītie nominanti, kā arī tika pasniegti pateicības
raksti.

Katru gadu janvāra mēneša neatņemama sastāvdaļa ir
Viļānu novada Sporta skolas rīkotais pasākums “Sporta laureāts”, šogad pasākums notika 25.01.2020. Viļānu KN.

“Sporta laureāts 2019” tika izvirzītas deviņas nominācijas.
Nominācijā “Viļānu novada Jaunā cerība sportā - 2019”
tika izvirzītas sešas sportistes:
1. Selīna Marija Astašova – vieglatlētikas uzlecošā
zvaigzne. Selīna katrās sacensībās nopelna vairākas godalgotas vietas – pārsvarā pirmās. Trenere Ksenija Orlova
Selīnu raksturo kā ļoti optimistisku, perspektīvu, centīgu un neatlaidīgu sportisti. Selīnai viegli padodas treniņu process, bet dažreiz viņa tomēr netic saviem spēkiem, un tad nāk palīgā treneres uzmundrinājumi, un
beigu beigās viss tiek sasniegts!
2. Liene Malinovska – daudzpusīga sportiste, kas gūst
panākumus gan dambretē, gan vieglatlētikā, gan arī basketbolā. Trenere Ksenija Orlova Lieni raksturo kā ļoti
talantīgu, centīgu un drosmīgu sportisti, kurai piemīt līdera īpašības. Komunikabla un draudzīga, sacensību laikā spēj kontrolēt savas emocijas, bet dažreiz patīk arī paslinkot treniņu laikā.
3. Linda Malinovska – jaunā sportiste gūst panākumus vieglatlētikā, basketbolā un dambretē. Trenere
Ksenija Orlova Lindu raksturo kā ļoti talantīgu sportisti,
bet dažreiz mazliet neizlēmīga, kautrīga, un brīžiem arī
pārāk pļāpīga.
4. Neļa Kristīne Malahovska – asākais prāts dambretē! Neļai ir augsti sasniegumi reģionā, Latvijas un
starptautiskajās dambretes sacensībās. Neļa:
4.1. piedalījās Pasaules jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē Turcijā
4.2. Latvijas jaunatnes čempionāta finālā 64 lauciņu
dambretē - U16 grupā starp meitenēm - ieguva 1.vietu
4.3. Latvijas čempionātā ātrspēlē un klasikā 100 lauciņu dambretē Rīgā - U-16 meiteņu grupā ieguva 2.vietu
4.4. Latvijas kausa izcīņā 64 lauciņu dambretē – 1.vieta
4.5. Lietuvas starptautiskajā turnīrā 64 lauciņu dambretē – 1. vieta
4.6. RIGA OPEN JUNIORS 2019 turnīrā – 2.vieta
5. Simona Prikule - Viļānu Sporta skolas audzēkne
no skolas dibināšanas, un viņas panākumi vieglatlētikā
ar katru gadu ir tikai auguši. Aizvadītajā mācību gadā
Simona startējot dažādās vieglatlētikas sacensībās tikai
Latgales novadā, ir izcīnījusi divdesmit PIRMĀS vietas.
Daudzās disciplīnās ir uzlabojusi savus personīgos rekordus, kā arī Latvijas Jaunatnes olimpiādē Simona ieguva 3.vietu 800m skrējienā. Savukārt Latvijas
Jaunatnes čempionātā, kurš notika Jēkabpilī no 21. līdz
22. jūnijam, Simona ieguva 2.vietu 800m skrējienā un
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3.vietu 400m skrējienā. Simonu kopā ar citām Latvijas
izlases vieglatlētēm uzaicināja startēt Baltijas U-18 vecuma grupā čempionātā Viļņā, kurš notika aizvadītā gada
02. un 03. augustā: no čempionāta Simona atgriezās ar
bronzas medaļu un personīgo rekordu 800m skrējienā.
Simonas vieglatlētikas trenere Jeļena Tarasova viņu raksturo kā mērķtiecīgu, disciplinētu, izpalīdzīgu, draudzīgu
un motivētu sportisti izvirzītā mērķa sasniegšanai.
6. Viktorija Sidorova – ar vieglatlētiku nopietni nodarbojas tikai otro gadu, bet jau ir sasniegusi labus rezultātus Latvijas un reģiona līmeņa sacensībās.
Viktorijas vieglatlētikas trenere Jeļena Tarasova viņu raksturo kā kautrīgu, bet drosmīgu sportisti. Viktorija ir mērķtiecīga un darbspējīga. Kā cilvēks - atsaucīga un labsirdīga.
Nominācijā “Viļānu novada labākā komanda - 2019”
tika apbalvota Viļānu novada Sporta skolas U-12 meiteņu futbola komanda. No 3. jūnija līdz 22. augustam
norisinājās meiteņu futbola čempionāti dažādās vecuma
grupās, spēlēja 9 komandas. Katrā no četrām kārtām tika
aizvadītas divas spēles. Mūsu komanda izcīnīja septiņas
uzvaras un vienu spēli nospēlēja neizšķirti, iegūstot 22
punktus un pārliecinoši izcīnot 1.vietu Latvijas
Jaunatnes U-12 vecuma grupā meiteņu futbola čempionātā Attīstības grupā! Komanda: Linda Zvīdriņa, Evita
Stafecka, Anastasija Parfjonova, Marta Kiule, Elīna
Latkovska, Elīza Unda, Ruta Uzāre, Laura
Kallase, Samanta Laškova, Astrīda Čerņavska un
Paula Helēna Knipa.
Nominācijā “Viļānu novada treneris - 2019” tika apbalvots Andrejs Slavickis – Viļānu novada Sporta skolā strādā kopš Sporta skolas dibināšanas, un viņa trenētās futbola komandas 2019. gadā izcīnīja godalgotās
vietas:
1. 1.vieta Latvijas Jaunatnes U-12 vecuma grupā meiteņu futbola čempionātā Attīstības grupā
2, 1.vieta Ādas bumbas Latvijas finālsacensībās U-15
vecuma grupā
3. 1.vieta Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-15 vecuma grupā telpu futbola čempionātā
4. 3.vieta Ziemeļaustrumu Jaunatnes U-15 vecuma grupā futbola čempionātā.
Nominācijā “Viļānu novada trenere - 2019” tika apbalvota Jeļena Tarasova – Viļānu novada Sporta skolā strādā kopš Sporta skolas dibināšanas, un Jeļenas trenētie sportisti aizvadītajā gadā sasniedza ļoti augstus rezultātus dažāda mēroga sacensībās vieglatlētikā gan
Latvijā, gan ārpus tās. Kā trenere Jeļena ir prasīga gan
pret sevi, gan izglītojamiem, kā arī ar augstu profesioVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

nalitāti izturas pret savu darbu. Sacensībās sportistus vienmēr uzmundrinās ar jautru anekdoti, kā arī sabārs nepieciešamības gadījumā. Jeļena aktīvi piedalās veterānu
sacensībās vieglatlētikā un iegūst arī godalgotās vietas.
Nominācijā “Viļānu novada veterāne sportā - 2019” tika
apbalvota Leonīda Īriste - viena no Viļānu aktīvākajām veterānu sportistēm, kura piedalās visās veterānu
rīkotajās sacensībās vieglatlētikā Latvijā, kā arī aktīvi
apmeklē Viļānu novada rīkotās sacensības un gūst godalgotās vietas.
1. Latvijas Sporta Veterānu Savienības pašvaldību 56.
sporta spēlēs vieglatlētikā, kuras notika Salaspilī Leonīda
šķēpa mešanā izcīnīja 1.vietu un diska mešanā 2.vietu
2. Gulbenes novada atklātajā čempionātā vieglatlētikā 1.vieta lodes grūšanā un diska mešanā, savukārt šķēpa mešanā 3.vieta
3. Latgales čempionātā senioriem vieglatlētikā, kurš
notika Višķos Leonīdai 2.vieta šķēpa mešanā un 4.vieta diska mešanā
Nominācijā “Viļānu novada veterāns sportā - 2019” tika
apbalvots Pēteris Plots aktīvs svarbumbu celšanas sacensību dalībnieks, kurš gūst panākumus, gan Latvijas
teritorijā, gan arī ārpus tās, un spilgtākie mirkļi pagājušajā gadā ir bijuši:
1. Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā Serbijas
pilsētā Novi Sadā, kur izcīnīja 1. vietu
2. Eiropas čempionātā 1.vieta veterānu grupā
3. Latvijas čempionātā klasiskajā divcīņā un garajā ciklā 1.vieta
4. Latvijas kausā 1.vieta kopvērtējumā
Nominācijā “Mūža ieguldījums sportā - 2019” balvu saņēma Jānis Opincāns – kurš jau kopš bērnības ir bijis
aizrautīgs sportists. Studiju gados nodarbojās ar slēpošanu, slidošanu, handbolu. Ilgus gadus nostrādājis par
fizkultūras skolotāju Gaigalavas, Stoļerovas un Viļānu
vidusskolā. Jānis ir paguvis arī pastrādāt par metodiķi
un vēlāk arī par direktoru – Rēzeknes novada Sporta skolā, bet pēdējā laikā strādāja par treneri Viļānu sporta skolā. Aktīvi ir piedalījies veterānu sacensībās dažādos sporta veidos un ieguvis godalgotas vietas.
Nominācija “Viļānu novada sportiste - 2019” tika piešķirta Marijai Ružānei - viena no vadošajām Latvijas
izlases darta spēlētājām. Ar darta spēli Marija iepazinās
2011. gadā kopā ar dzīvesbiedru Aivaru kā aktīvu brīvā laika pavadīšanu, no tā laika Marija sāka spēlēt dartu profesionālā līmenī, un gūt panākumus ne tikai Latvijā,
bet arī ārpus tās. Marija aizvadītajā gadā piedalījās:
1. Pasaules čempionātā World Cup 2019 Rumānijas pilsētā Cluje Naboka Latvijas izlases sieviešu komandas sastāvā
2. Baltic Cup 2019 Lietuvas pilsētā Viļņā Latvijas izlases sieviešu komandas sastāvā iegūstot 2.vietu
3. Estonia Open 2019 Igaunijas pilsētā Tallinā 2.vieta pāros kopā ar savu pastāvīgo pārinieci no Lizuma Zeltīti
Stradi
4. Latvija Open 2019 Rīgā 3.vieta pāros
5. Latvijas darta organizācijas Vaiņodes kauss 2019
individuāli 1.vieta
6. Latvijas darta organizācijas kauss 2019 Apšuciemā
individuāli 2.vieta, pāros 1.vieta kopā ar Anitu Punculi
no Ludzas
7. Latvijas darta organizācijas Jēkabpils kauss 2019
individuāli 3.vieta
8. Latvijas darta organizācijas Vecpiebalgas kauss 2019
individuāli 3.vieta
9. Latvijas Sporta Veterānu Savienības čempione dartā komandas sastāvā kopā ar Aivaru Šutku, Laimoni Nagli
un Gunāru Ozoliņu.
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Nominācija “Viļānu
novada sportists - 2019”
tika piešķirta Mārim
Rubulim. Māris ir ne tikai Latvijas svarbumbu
celšanas asociācijas organizācijas vadītājs un
sacensību organizētājs,
bet arī pats aktīvi piedalās svarbumbu celšanas sacensībās, un pēc
aizvadītā gada rezultātiem ir redzams, ka ir
palicis nepārspēts ne tikai Latvijā, bet arī ārpus
tās, piemēram, Māris:
1. Pasaules čempionātā svarbumbu celšanā Serbijas pilsētā Novi Sadā raušanas vingrinājumā izcīnīja 1. Vietu un klasiskajā divcīņā 3.vieta
2. Eiropas čempionātā svarbumbu celšanā Vācijas pilsētā Stolbegā grūšanā ar vienu roku ieguva 1.vietu un klasiskajā raušanas vingrinājumā izcīnīja 2.vietu
3. Atklātajā Eiropas kausā svarbumbu celšanā pieaugušajiem Francijas galvaspilsētā Parīzē divcīņā iegūta
3.vieta
4. Baltijas čempionātā svarbumbu celšanā Lietuvas pilsētā Panevežā – 1.vieta
5. Latvijas čempionātā Rugājos 1.vieta
6. Latvijas kausā 1.vieta kopvērtējumā
Pasākuma izskaņās - Viļānu novada sporta skola pasniedza vairākus pateicības rakstus:
1. par ieguldījumu Viļānu novada Sporta skolas attīstībā un sporta popularizēšanu novadā pateicības raksts tika
pasniegts Lolitai Malinovskai;
2. par aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu pateicības
raksts tika pasniegts biedrībai “Bokonu Bryuklenes“ un
tās vadītājai Dzidrai Bruzgulei;
3. par sporta pasākumu organizēšanu pateicības raksts
tika pasniegts Nellijai Strodei;
4. Viļānu novada Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim un vadītājam Mārtiņam Dzindzukam tika pasniegts pateicības raksts par Viļānu novada “Sporta laureāts 2019” pasākuma oficiālās apbalvošanas daļas labskanību;
5. pateicības raksts tika pasniegts deju grupai no Rēzeknes
“Zumba in Rezekne” un tās vadītājai Olgai Balabkinai
par enerģisku uzstāšanos un klātesošo iepriecināšanu ar
deju priekšnesumiem;
6. pateicības raksts tika pasniegts Sporta deju dejotājiem Emmai Sitkovai un Vadimam Cvetkovam par romantisma un graciozitātes noskaņas piešķilšanu “Sporta
laureāts 2019” apbalvošanas ceremonijā.
Vakara gaitā tika organizēti dažādi konkursi, visi vakara dalībnieki cīnījās par žetoniem, kurus vakara vadītāja pasniedza konkursa uzvarētājiem. Lielāko žetonu skaita īpašnieki saņēma septiņas balvas.
Viļānu novada Sporta skola izsaka pateicību Viļānu
KN administrācijai un KN darbiniekiem par līdzdalību
pasākuma organizatoriskajos darbos, Viļānu novada pašvaldībai par sarūpētajām piemiņas balvām, Ivetai
Briškai par galda dekoru un foto stūrīša noformēšanu,
vakara vadītājai Maijai Grozai, kā arī visiem pārējiem,
gan par idejām, gan kritiku. Tiekamies nākamajā
“Sporta laureāts” pasākumā.
Informāciju sagatavoja:
Guna Popova
Viļānu sporta skolas metodiķe
Foto: Ilze Sondore
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2020.gada 20.janvārī Viļānu vidusskolas pagalmā notika atceres pasākums par godu 1991.gada barikāžu aizstāvjiem un Latgales 100.gadadienai. Par
spīti aukstajam vējam, ap atceres dienas ugunskuru bija
sapulcējies kupls skaits dalībnieku: 1991.gada barikāžu
dalībnieki, zemessargi, skolēni, skolotāji, bērnudārza audzēkņi un citi Viļānu novada iedzīvotāji. Dalībnieki tika
cienāti ar siltu tēju, konfektēm. Pasākuma laikā varēja
apskatīt arī Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona
militāro tehniku. Viļānu novada priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova kopā ar jaunsargiem iededza atceres dienas ugunskuru, kuru katram bija iespēja papildināt ar savu, līdzi atnestu, malkas pagalīti. Pēc ugunskura iedegšanas sekoja barikāžu dalībnieku godināšana,
kavēšanās atmiņās, kurās dalījās 1991.gada Barikāžu dalībnieks – Imants Medveckis. Tāpat klātesošos uzrunāja Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona virsseržants Guntars Sīmanis un Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona kapelāns Haralds Broks. Pasākums tika
noslēgts ar dziesmām Viļānu vidusskolas jauniešu ansambļa izpildījumā.

2020. gada 11. janvārī Dekšāres
pamatskolas sporta zālē notika
Viļānu novada atklātais čempionāts telpu futbolā. Uz sacensībām
pieteicās 9 komandas: “Studenti”,
“RTA”, “Sokolovka”, “Dekšāres”,
“Dagda”, “Čornaja”, “RADZI-OLA”,
“Viļānu vsk.” un “Veterāni”.
Komandas bija ieradušās no: Dagdas,
Čornaja, Sakstagala, Viļāniem,
Dekšārēm un Stabulniekiem. Izlozes
rezultātā komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, spēlēja 12 minūtes.
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Bet jau 13.janvārī daži no
Viļānu novada barikāžu dalībniekiem, devās uz Rīgu,
Zaķusalu, kur tika iedegts atceres ugunskurs. 1991.gada
barikāžu dalībniekus ar pateicības vārdiem pavadīja,
Viļānu novada pašvaldības izpilddirektors, Andris Stafeckis.
Īpašā kārtā, barikāžu dalībnieku vidū tika sveikti
2019.gada jubilāri:
Antons Skudra sasniedzot 65 gadu jubileju,
Juris Tučs sasniedzot 70 gadu jubileju,
Andrejs Kravalis un Aleksandrs Špundzāns sasniedzot 75 gadu jubileju,
Staņislavs Suharevskis un Broņislavs Lapkovskis
sasniedzot 80 gadu jubileju.
Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmajā apakšgrupā līderos izvirzījās komanda “RADZI-OLA” un
“Čornaja”, bet otrajā apakšgrupā
“Sokolovka” un “RTA”, kuras savā
starpā spraigās cīņās aizvadīja finālspēles.
Finālspēlēs par 3.vietu cīnījās
“RTA” un “Čornaja” ar 6:0 uzvara un
3.vieta “RTA” komandai (Vladislavs
Jakimovs, Edmunds Borovskis,
Vladislavs Pikaljovs, Andrejs
Zavadskis, Rihards Aleksandrovičs,
Kaspars Pudniks, Armands Arbidāns).

Par 1. un 2.vietu savā starpā līdz pēdējai minūtei cīnījās
komandas “RADZI-OLA” un
“Sokolovka”, ar rezultātu 4:0
piekāpās komanda “Sokolovka”
(Aigars Golubevs, Aleksandrs
Mihejevs, Sergejs Mihejevs,
Deniss Samsonovs, Vadims
Poļaks, Danila Mitčenkovs), tādējādi par čempioniem telpu
futbolā kļuva “RADZI-OLA”
(Raitis Vovers, Raitis Upenieks,
Jānis Bogdanovs, Jānis Cakuls,
Pēteris Stankēvičs, Māris
Strogonovs,
Pāvels
Baranovskis, Jānis Antāns,
Žanis Timofejevs).
Par labāko spēlētāju tika atzīts
Raitis Vovers no Stabulnieku komandas “RADZI-OLA”.
Pateicamies visām komandām par
piedalīšanos un uzvarētāju komandām par meistarīgām spēlēm! Kā arī
pateicamies, Dekšāres pamatskolas
administrācijai par sadarbību.
Informāciju sagatavoja:
Guna Popova
Viļānu sporta skolas metodiķe
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Sasniegumi vieglatlētikā
2020. gada 14. janvārī Līvānos notika Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts slēgtās telpās U-14 vecuma grupai. Vieglatlētikas disciplīnas: 60m, 300m un
1000m skrējiens, soļošana, tāllēkšana, augstlēkšana un lodes grūšana. Pēc nolikuma katrs dalībnieks drīkstēja startēt divās disciplīnās.
Viļānus Līvānu sacensībās pārstāvēja: Liāna Smirnova,
Aivis Kupris, Elizaveta Kuzņecova, Arvis Betlers, Valters
Malta, Artis Zvīdriņš, Eduards
Fomins un Alīna Saprovska.
Eduardam Fominam 1.vieta 1000 m soļošanā (6:00.0
min.) un 3.vieta lodes grūšanā (8,70 m).
1000 m skrējienā 2.vieta
Valteram Maltam (3.39,92
min.).
300 m skrējienā 3.vieta
Arvim Betleram (53,31 sek.).
2020. gada 22. janvārī
Jēkabpilī notika atlases sacensības vieglatlētikā U-14 vecuma grupai uz Latvijas čem-

Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide
Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē jeb stāsts par
acīm un ausīm baudāmiem kulturāli izglītojošiem pasākumiem skolā.
2019. gada 8. augustā Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība saņēma priecīgu ziņu: Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu apstiprināt projektu Nr.1901-AL15-A019.2202-000007 „Vizuālā materiāla atspoguļošanas stacijas izveide Viļānu Mūzikas un mākslas skolas zālē“, kas tika iesniegts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakš pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” un piešķirt publisko finansējumu 6299,86 EUR. Lai īstenotu šo projektu, kura
attiecināmās izmaksas ir 6999,85 EUR, Viļānu novada paš-

pionātu (Jēkabpils zona). Lai tiktu uz Latvijas čempionātu vieglatlētikā – ir jāiekļūst labāko pieciniekā.
Valters Malta 1000 m skrējienā, izcīnīja 1.vietu (3.35,87
min.) Arvim Betleram 4.vieta tāllēkšanā (4,38 m).
Sveicam visus godalgoto vietu ieguvējus, veiksmi
un izturību nākamajās sacensībās.
Informāciju sagatavoja:
Guna Popova
Viļānu sporta skolas metodiķe
valdības piešķīra iztrūkstošo finansējumu 699,99 EUR apmērā.
Sadarbībā ar uzņēmumu Certes.lv, 2019. gada 22. novembrī Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība iegādājās un uzstādīja projekcijas ekrānu 290x181 ar
elektrisko vadību un projektoru. Kopš Viļānu Mūzikas un
mākslas skolas zālē ir vizuālā materiāla atspoguļošanas stacija, ir notikuši jau daži labas vizuālas un skaņas kvalitātes pasākumi: Izglītības kvalitātes valsts dienesta
“Pumpurs” projektu konkursā atbalstītā projekta “Attīstības
iespējas un izaugsme Latgalē” noslēguma pasākums 28. novembrī, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas “Zelta
Ziemassvētki” 19. decembrī. Bez projektora un ekrāna zālē
nav iedomājami arī nākošie šī mācību gada ārpusskolas, atklātie pasākumi: Masku balle – konkurss 31. janvārī, Bērnu
veidotu animācijas filmu vakars 28. februārī, VMMS esošo un bijušo audzēkņu jaunrades vakars 26. martā Latviešu
mūzikas un mākslas konkurss 16. aprīlī, “Hei, vasara” 28.
maijā. Skola ir atvērta ikvienai ārpus programmas aktivitātei, tādēļ atnāc, paskaties, paklausies un piedalies!
Paldies, Viļānu novada pašvaldībai un Lauku atbalsta
dienestam par finansiālo atbalstu projekta īstenošanā.
Informāciju sagatavoja:
Inta Brence
Biedrības valdes locekle

Projekta “Pakāpieni attīstībai”
(Identifikācijas Nr. 2018-1-LV02ESC31-002405) ietvaros norisinājās lekcija „Tu esi tieši tik stiprs,
cik stipra ir tava griba un pārliecība“.
Trešdien, 22.janvārī, Viļānu vidusskolā ciemojās brīnišķīgi vieslektori seržants, NBS SUV karavīru atlases
instruktors, pasaules elites šķēršļu sacensību (OCR) skrējējs Kaspars
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Kalnbērzs, un iekšējās izaugsmes un
dzīves kvalitātes treneris - Egils
Purviņš. Šī bija pirmā reize, kad
Eiropas Solidaritātes korpusa projekta “Pakāpieni attīstībai” ietvaros diskusijas ar Viļānu novada jauniešiem
par karjeras izvēli un mērķu sasniegšanu notika vidusskolas telpās, uz sarunām aicinot ievērojamu interesentu
skaitu.
Kaspars Kalnbērzs dalījās ar klau5

mojošā lekcijā mudināja jauniešus ne
tikai sapņot domu līmenī par sev vēlamo, bet rezultātu sasniegšanai izveidot
konkrētu mērķu izpildes sarakstu.
Tagad ikkatram jaunietim būs skaidrs,
kā materializēt savus mērķus, veidot detalizētu mērķu sarakstu. Lektora teicienu „Tu esi tieši tik stiprs, cik stipra
ir tava griba un pārliecība!“ vajadzētu
ikdienā atcerēties katram no mums.
Projekts “Pakāpieni attīstībai” noslēgsies 2020.gada 31.martā un tiek finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas
Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes Starptautisko
programmu aģentūra, atbalstu.
Jauniešu iniciatīvu grupa izsaka pateicību Viļānu novada pašvaldībai un
Viļānu vidusskolas pedagogiem par atbalstu pasākuma organizēšanā.

sītājiem pieredzē par savām mācībām
pamatskolas laikā, smagās militārās
karjeras gaitu un ģimenisko vērtību saglabāšanu un godāšanu. Rosinot jauniešus nenobīties un piedalīties neierastās un ekstremālās fiziskajās aktivitātēs, pārvarot šķietami neiespējamos pārbaudījumus, lektors dalījās
ar saviem sasniegumiem šķēršļu jos-

lu sacensībās. K.Kalnbērza izklāstītā
pieredze, domājams, daudziem jauniešiem būs labs mudinājums nepadoties un atcerēties, ka pat visdziļākajā
postā ir atrodams glābiņš, ja vien ir motivācija un izslēgta opcija - padoties.
Visa pamatā ir cilvēka spēcīgā griba sasniegt sev vēlamo.
Savukārt E.Purviņš savā iedves-

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
daƺas
platƯba (ha)

Zemes vienƯbas
atrašanƗs vieta

1.
2.
3.
4.
5.

78980030189
78980100043
78900020130
78900040243
78480060107

0,80
1,70
3,00
1,40
3,60

ViƺƗnu pagasts
ViƺƗnu pagasts
Sokolku pagasts
Sokolku pagasts
DekšƗres pagasts

IzsolƝ
noteiktƗ
sƗkuma
nomas maksa
gadƗ
5,00%
2,50%
1,50%
3,00%
1,50%

Izsoles
norises
laiks

14.00
14.10
14.20
14.30
14.40

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.
No 2020. gada 16. janvāra līdz 2020. gada 14. februārim norisināsies parakstu vākšana sakarā ar valsts
prezidenta Egila Levita lēmumu apturēt Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma publicēšanu
un atcelt grozījumus “Likumā par pašvaldībām”.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas
vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9
līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām
6

Informāciju sagatavoja:
Paula Kalniņa
Viļānu novada jauniešu iniciatīvu
grupas dalībniece

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš
piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni
64662424.
Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības
administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A,
Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba
laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada
pašvaldības mājaslapā līdz 2020.gada 28.februārim, plkst.
10.00.
Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni,
Viļānu novads, 2020. gada 2.martā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.vilanunovads.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā,
pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads,
1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.
Informāciju sagatavoja:
Lidija Kuzņecova
Nekustamo īpašumu speciāliste
darbojas pagaidu administrācija.
Viļānu novadā parakstu vākšanas vieta:
Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A
Viļānu novada vēlēšanu komisija parakstu vākšanas vietā noteikusi šādu darba laiku:
Pirmdienās 9.00 – 13.00
Otrdienās 15.00 – 19.00
Trešdienās 9.00 – 13.00
Ceturtdienās 15.00 – 19.00
Piektdienās 9.00 – 13.00
Sestdienās 15.00 – 19.00
Svētdienās 9.00 – 13.00
Vairāk informācijas – mājaslapā www.cvk.lv.
Viļānu novada vēlēšanu komisija
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Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.113
Viļānu novadā, 2019.gada 30.maijā (prot. Nr.7§21)
Precizēts ar Viļānu novada pašvaldības domes
2019.gada 26.septembra lēmumu (prot. Nr.12 27§)
Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Viļānu novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu
Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
6.punktu
1.

Saistošie noteikumi nosaka:
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
1.2. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos saistošajos noteikumos noteiktās prasības;
1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.4. prasību minimumu asenizatoriem;
1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un
valdītāju pienākumus;
1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
2. Saistošajos noteikumos noteiktās prasības neattiecas uz
ciemiem, kuri uzskaitīti saistošo noteikumu 1.pielikumā.
II. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas
minimālais biežums
3. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā, ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi.
4. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas
biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to
noapaļo līdz vienai zīmei aiz komata uz leju. Ja rezultāts
lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņa norma ir 0,5
m3/mēnesī vai arī izmantojot datus ko fiksējis ūdens patēriņa
mēraparāts;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.
Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu formulu:
Ig = MxI, kur –
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12).
Rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju.
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Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz veseliem skaitļiem uz augšu.
5. Ūdens patēriņš tiek noteikts šādi:
5.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mēraparāts;
5.2. šajos noteikumos 4.punktā pielietoto ūdens patēriņa normu vienai personai.
6. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai
piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu,
ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens
patēriņa mēraparātu.
III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroles un uzraudzības kārtība
7. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību veic attiecīgās teritorijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs sadarbībā ar Viļānu
novada pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) un citām institūcijām.
8. Veicot decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroli un uzraudzību, sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir šādi galvenie uzdevumi:
8.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide
un uzturēšana;
8.2. informācijas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām apkopošana, sagatavošana
un sniegšana valsts un pašvaldības institūcijām;
8.3. plānveida un ārpuskārtas decentralizēto kanalizācijas
sistēmu ekspluatācijas pārbaužu veikšana;
8.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas pārbaudes dokumentu noformēšana;
8.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu pieslēgšanās
centralizētajai kanalizācijas sistēmai veicināšana;
8.6. ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu jomu saistītu konsultāciju sniegšana.
9. Kontroles un uzraudzības īstenošanai decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji ir tiesīgi:
9.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību;
9.2. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašniekiem attiecīgu pakalpojumu saņemšanas (regularitātes un apjoma) apliecinošu dokumentu esamību;
9.3. saskaņojot ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehnisko un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;
9.4. pieprasīt atskaites no asenizatoriem par savākto
un izvesto notekūdeņu apjomu;
9.5. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes.
Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:
9.5.1. analīzes pieprasītāja institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību ir aizliegtas vai pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju;
9.5.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks,
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu
paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras saska7

ņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību ir aizliegtas vai pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju
IV. Prasību minimums asenizatoram un
asenizatoru reģistrācijas kārtība
10. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš ir reģistrējies pašvaldībā.
Persona, kura vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Viļānu
novada administratīvajā teritorijā, iesniedz pašvaldībā reģistrācijas pieteikumu, kurā norāda:
10.1. uzņēmējdarbības veicēja statusu, nosaukumu
un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
10.2. saziņu:
10.2.1. adrese;
10.2.2. tālrunis;
10.2.3. mobilais tālrunis;
10.2.4. e-pasts;
10.3. norēķinu veidus par pakalpojumu;
10.4. darba laiku;
10.5. asenizatora specializētā transportlīdzekļa vienības tehniskos rādītājus:
10.5.1. transportlīdzekļa tips un marka;
10.5.2. asenizācijas iekārtas tilpums litros;
10.5.3. asenizācijas iekārtas šļūtenes garums metros;
10.6. pakalpojuma cenrādi;
10.7. informāciju par noslēgto līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašnieku vai centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju par
notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu, ja vien konkrētais
asenizators vienlaikus nav arī centralizētās kanalizācijas
sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai turētājs;
10.8. citu informāciju, kuru iesniedzējs uzskata par
būtisku.
11. Reģistrācijas pieteikumam pievieno īpašumā vai valdījumā
esošas asenizatora specializētā transportlīdzekļa vienības, ar
kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, reģistrācijas un valdījuma tiesību dokumentu kopijas.
12. Mainoties reģistrācijas pieteikumā iesniegtajai informācijai, asenizators nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā, iesniedz pašvaldībā jaunu reģistrācijas
pieteikumu.
13. Reģistrācijas pieteikuma izskatīšana notiek
Iesnieguma likuma noteiktā kārtībā. Lēmumu par asenizatora reģistrāciju pieņem dome.
14. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas saimnieciskās darbības
jomu, pašvaldība var anulēt attiecīgā asenizatora reģistrāciju,
nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un dzēš par
to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. Šādā gadījumā asenizatora pienākums ir trīs darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas iesniegt pašvaldībai normatīvajos
aktos noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas
anulēšanas dienai.
15. Prasību minimums asenizatoram:
15.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanas attaisnojošos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
15.2. veikt pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu apjoma uzskaiti un līdz kārtējā
gada 1.februārim iesniegt pašvaldībā atskaiti par iepriekšējā
gada izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu;
15.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
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savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
15.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmas savākto
notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu.
V. Administratīvā atbildība par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtības noteikumu pārkāpšanu
16. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtības noteikumu pārkāpšanu
— izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
personām līdz 350 EUR (trīs simti piecdesmit eiro), bet juridiskajām personām — līdz 1400 EUR (viens tūkstotis četri simti eiro).
17. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir
tiesīgi Viļānu novada pašvaldības policijas inspektori.
18. Administratīvos protokolus izskata Viļānu novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
VI. Noslēguma jautājumi
19. Pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir iesniegt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētajam (pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam) pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar
noteikumu 2.pielikumu.
20. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
J.Ivanova
1.pielikums
Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos saistošajos
noteikumos noteiktās prasības
DekšƗres pagasts
x AƺƼi
x Armuškas
x BokƗni
x Brangova
x Cakuli
x ýeveri
x Garanþi
x Garvacainieki
x Griužinieki
x Ikaunieki
x Jaunsaimnieki
x Jaunsaimnieki 2
x Lazdenieki
x Madžuƺi
x MƗlnieki
x Obeliškas
x Ožinieki
x Pastari
x Priedaine
x Puduƺi
x Rǌbežnieki
x SoltƗ
x Sondori
x Stiukas
x Storas
x Trokšas
x TrǌpeƼi

Sokolku pagasts
x Akremi
x AntoƼiški
x BokƗni
x DilmaƼi
x Garjuša
x Jakuški
x JaunmurƗni
x Jugermani
x Mežkokti
x Parapani
x Podƺizovka
x Repši
x Rogoviki
x Skudnovka
x Sokolki
x Taukuƺi
x Tumuški
x UstroƼi
x VecmurƗni
x Zavarujevka
x ZvƯdriƼi

ViƺƗnu pagasts
x Aleksandropole
x Beþi
x Blǌzmi
x Brikuƺi
x Brivci
x Broki
x Dervanka
x Frolovka
x Juški
x Kristceƺi
x Kǌkoji
x Lagoni
x Lauzinieki
x Lavrovka
x Lielie Tuþi
x LucƗni
x MƗlmežnieki
x Malta
x Masaƺski
x Meža Tuþi
x Mukuƺi
x Notra
x OrnicƗni
x PeisinƯki
x Piziþi
x Poþi
x Privši
x RampƗni
x Rimši
x Solaskungi
x Šautines
x Trǌpi
x Ugrinieki
x ViƺƗnu muiža
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2.pielikums
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1. Objekta adrese
__________________________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ________
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir
uzstādīts ūdens mērītājs?
□ ir □ nav
2.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens
patēriņš mēnesī _______ m3
2.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu
apjoms mēnesī ______ m3
Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam
ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt
atbilstošo vai atbilstošos):
□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 /diennaktī
□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi
pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai
akām un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem
normatīvajiem aktiem
□ Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka
vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete),
kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
□ Cits _________________________________________
(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās
kanalizācijas sistēmas veidu)
6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu
apsaimniekošana?
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus
komersantiem
□ Netiek nodrošināta
□ Cits _________________________________________
(Lūdzu, norādiet kā Jūsu īpašumā tiek apsaimniekoti
notekūdeņi)
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums: ___________m3
9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1x gadā
□ retāk kā 1x gadā
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

9.1. Kad veikta iepriekšējā apkope?
____________________________________________________
(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem?
□ jā (Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, atbildiet uz 11.
jautājumu.)
□ nē
11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem?
□ līdz 2020. gadam
□ līdz 2022. gadam
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai
valdītāja kontaktinformācija:
__________________________________
(telefona numurs, e-pasta adrese)
Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai
valdītāja vārds, uzvārds
______________________________________________
____________________________
(personiskais paraksts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 113
“Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Viļānu novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma raksta
sadaƺas

NorƗdƗmƗ informƗcija

1.Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrƗdƗti ievƝrojot ǋdenssaimniecƯbas
pakalpojumu likuma 6.panta ceturtƗs daƺas 5.punktu, kas
paredz, ka pašvaldƯbas dome izdod saistošos noteikumus,
kuros paredz decentralizƝto kanalizƗcijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kƗrtƯbu.
Saistošie noteikumi nosaka:
1) decentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu, kuras nav
pievienotas sabiedrisko ǌdenssaimniecƯbas pakalpojumu
sniedzƝja centralizƝtajai kanalizƗcijas sistƝmai, kontroles
un uzraudzƯbas kƗrtƯbu;
2) minimƗlo biežumu notekǌdeƼu un nosƝdumu izvešanai
no decentralizƝtajƗm kanalizƗcijas sistƝmƗm;
3) prasƯbu minimumu asenizatoriem un asenizatoru
reƧistrƗcijas kƗrtƯbu;
4) atbildƯbu par saistošo noteikumu pƗrkƗpumiem, u.c.
Nav bǌtiskas ietekmes

2. Ʈss projekta satura izklƗsts

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz sabiedrƯbu
(mƝrƷgrupƗm) un
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ

5.InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm

6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

Saistošo noteikumu mƝrƷgrupa ir decentralizƝto
KanalizƗcijas, asinizƗcijas pakalpojumu sniedzƝji un
decentralizƝtƗs kanalizƗcijas sistƝmas Ưpašnieki vai
valdƯtƗji.
Ja personas vƝlas sniegt asenizatora pakalpojumus
(uzƼƝmƝjdarbƯbu pašvaldƯbas teritorijƗ), tad tƗm ir
jƗreƧistrƝjas pašvaldƯbƗ saistošo noteikumu norƗdƯtajƗ
kƗrtƯbƗ.
DecentralizƝto kanalizƗcijas sistƝmu kontroli un
uzraudzƯbu veic sabiedrisko ǌdenssaimniecƯbas
pakalpojumu sniedzƝjs sadarbƯbƗ ar ViƺƗnu novada
pašvaldƯbas un citƗm institǌcijƗm.
Institǌcijas, kurƗs privƗtpersona var vƝrsties saistošo
noteikumu piemƝrošanƗ ir ViƺƗnu novada pašvaldƯba un
sabiedrisko ǌdens pakalpojumu sniedzƝjs.
Saistošo noteikumu projekta izstrƗdes procesƗ notikušas
konsultƗcijas ar sabiedrisko ǌdenssaimniecƯbas
pakalpojumu sniedzƝju, pašvaldƯbas speciƗlistiem.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
J.Ivanova
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