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Šī gada novembra sākumā
tiks uzsākti būvdarbi Dārzu
ielā. Iedzīvotājus aicinām būt
uzmanīgiem un pacietīgiem
būvdarbu laikā.
Satiksmes organizācijas shēmu skatīt 8.lpp.

Iedzīvotāju ievērībai!
Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, lai samazinātu infekcijas slimības Covid-19 izplatību ir jāsamazina
iedzīvotāju, tai skaitā valsts pārvaldes darbinieku, savstarpējo kontaktu skaits.
Tāpēc Viļānu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pēc iespējas ierobežot pašvaldības apmeklēšanu
klātienē un saņemt pakalpojumus attālināti.
Ja tomēr pakalpojumu nav iespējams saņemt attālināti, stingri atgādinām ievērot piesardzības pasākumus:
l lietot sejas aizsargmasku;
l dezinficēt rokas;
l ievērot 2metru distanci.
Bez sejas aizsargmaskas klients ēkā netiek ielaists!
Informējam, ka apmeklētāji tiks ielaisti pie speciālistiem piesakoties pie dežuranta, t.sk. uz kasi un
klientu apkalpošanas centru.
Kā arī pakalpojumu saņemšanai klātienē iesakām pieteikties iepriekš, zvanot atbildīgajam speciālistam:

Kancelejas pārzine: Tālr.64628033
Bāriņtiesa: Tālr.: 64628034, 22386435
Bāriņtiesas apliecinājumi un citas darbības: Tālr.:
64662089
Dzimtsarakstu nodaļa: Tālr.: 64662089
Nekustamo īpašumu nodaļa: Tālr: 64662424
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs: Tālr. 27875773
Kase: Tālr.: 64628032
Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja: Tālr. 64605830
Sociālo pabalstu nodaļa: Tālr. 64615171 vai
26680014
Ģimenes atbalsta nodaļa: Tālr. 26616884 vai
26695551
Sociālo pakalpojumu nodaļa: Tālr. 64628036
Papildus ir nodrošināta iespēja iesniegumus atstāt slēgtā pastkastītē.

SAC “Cerība” bērni mācās vārīt ābolu ievārījumu
Šogad Viļānu novadā ir ļoti bagāta ābolu raža, tāpēc
Sociālā atbalsta centra “Cerība” bērni kopā ar sociālo darbinieci Nadeždu Marķelovu sadzīves prasmju nodarbību laikā izdomāja iemācīties vārīt ābolu ievārījumu.
Sadzīves prasmju istabā tika čakli pastrādāts. Bērniem
tika iemācīts, kā pareizi sagatavot ābolus ievārījumam
- nomazgāt un nomizot ābolus, sagriezt un pagatavot tos.
Ar pagatavoto cienastu bērni apsveica SIA “Viļānu slimnīca” iemītniekus starptautiskajā senioru dienā.
Informāciju sagatavoja: Rita Ruba

Viļānu vidusskolas 6.klase
šuj sejas aizsargmaskas
14.oktobrī, pēc stundām, “Dadzī” viesojās Viļānu
vidusskolas 6.klase ar klases audzinātāju Ivetu
Stabulnieci. Jaunieši, palīdzot un paskaidrojot viens otram, sašuva sev ilgtspējīgas un videi draudzīgas sejas aizsargmaskas. Malači!
Sargāsim sevi un apkārtējos, biežāk mazgāsim un
dezinficēsim rokas, lietosim sejas aizsargmaskas un
pārvarēsim šo sarežģīto laiku.
Informāciju sagatavoja:
Irina Klimanova
Foto: Iveta Stabulniece

Atklātais Eiropas čempionāts svarbumbu celšanā
No 29. septembra līdz 3. oktobrim Dānijas pilsētā Nestveda notika atklātais Eiropas čempionāts
svarbumbu celšanā. Ņemot vērā saspringto situāciju saistībā ar COVID19 izplatību, dalībnieku skaits bija mazāks, kā tas ir parasti, tomēr spēcīgākie sportisti ieradās.
Sportisti no Latvijas šoreiz ieradās
mazākā sastāvā kā parasti, ne katrs
pēc atgriešanās no Eiropas čempionāta
var ziedot sava laika 10 dienu pašizolācijā, tāpēc jo sevišķi liels paldies sportistiem par piedalīšanos Eiropas čempionātā un izcīnītajām godalgotajām
vietām.
Jauniešu konkurencē Dita Sivriņa
no Rugājiem izcīnīja 1.vietu klasiskajā divcīņā un 1.vietu garā ciklā vin2

grinājumā. Vīriešu konkurencē
Edgars Getmančuks no Vecum niekiem izcīnīja 2.vietu garā ciklā
vingrinājumā un Māris Rubulis no
Viļāniem 2.vietu klasiskajā divcīņā un 1.vietu raušanas vingrinājumā.
Paldies sportistiem par
Latvijas komandas sasniegumiem
un liels paldies Rugāju,
Vecumnieku un Viļānu novadas
pašvaldībām par sportistu
finansiālu atbalstu.
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Svarbumbu Celšanas
Asociācijas valdes sekretārs
Vasilijs Giņko
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Viļāniešu augstie sasniegumi dartā
Pēc 6 mēnešu pārtraukuma atsākušās LDO organizētās sacensības dartā (šautriņu mešanā). Veiksmīgi šajās
sacensībās startējuši viļānieši Marija Ružāne un
Aivars Šutka.
Irlavā 8. augustā norisinājās “Irlavas kauss 2020” sacensības, kur Marija Ružāne izcīnīja 2.vietu, 26. augustā Priekulē “Priekules kauss 2020” 3.vietu un Jēkabpilī
“Jēkabpils kauss” 3.vietu.
Čempionu titulu pāru sacensībās “Priekules kauss
2020” izcīnīja Aivars Šutka pārī ar Rihardu Tomašicki
(Jēkabpils).
No 11. - 13. septembrim Rīgā norisinājās “Baltijas
kauss 2020”, sacensību programma sastāvēja no trīs sacensību veidiem – individuālās, komandu un pāru sacensības, par katrām sacensībām tika piešķirti punkti komandai un apkopts kopvērtējums. Sacensībās piedalījās
32 kungu un 10 dāmu komandas no Lietuvas, Igaunijas
un Latvijas.
Pirmajā dienā, sīvā konkurencē uzvarot Oskaru
Kavaļevski Bauska (4-2), lietuvieti Kestutis Žukas (42), šī gada Latvijas reitinga līderi Aigaru Strēli (4-2), kā
arī šī gada Latvijas čempionu Nauri Gleglu (4-1) individuālajās sacensībās Aivars Šutka uzvarot 5. kārtās izcīnīja 3.vietu.
Dāmu komanda “50+1” šajās sacensībās, kuras sastāvā
startēja Marija Ružāne (Viļāni), Zeltīte Strade
(Lizums), Diāna Grabčika un Signe Sinķeviča
(Saulkrasti), komandu sacensībās finālā piekāpās
Lietuvas izlasei (8-9 ) un izcīnīja 2.vietu. Sīvās cīņas izvērtās par kopvērtējuma rezultātu. Sacensību pēdējā dienā Marija Ružāne pārī ar Zeltīti Stradi, pieveicot
Lietuvas izlases pāri Juknaitė/Galdikaite (5-4) ieguva nepieciešamos punktus un rezultātā sacensību kopvērtējumā dāmu komanda “50+1” izcīnīja augsto 3.vietu “Baltijas kausā 2020”.

Bauskā 3. oktobrī norisinājās LSVS Pašvaldību
57.sporta spēļu finālsacensības šautriņu mešanā. Uz sacensībām bija ieradušās 10 komandas no Liepājas,
Vecumniekiem, Babītes, Tukuma, Jēkabpils, Bauskas (2
komandas) un Rīgas (2 komandas).
Viļānu novada komandā startēja Aivars Šutka,
Laimonis Naglis, Gunārs Ozoliņš un Marija Ružāne.
Viļānu komanda pēc apakšgrupu spēlēm, kvalificējās izslēgšanas spēlēm un uzvarot Bauskas 1 komandu ar rezultātu 3-1 iekļuva finālā, bet piekāpās Liepājas komandai un izcīnīja 2.vietu.
Informāciju sagatavoja:
Viļānu novada sporta skola

PROJEKTS “DARĪT KOPĀ II”
Vairāk par projektu:
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais
centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā
uzsāk projektu skolām “Darīt kopā II” (“Building Trust
through Collaboration II”).
Projekta mērķis ir uzlabot sadarbību starp latviešu un
mazākumtautību skolām, izglītojot dažādu mācību priekšmetu skolotājus un 8. vai 9. klašu skolēnus par reālās dzīves problēmrisināšanas metodēm vietējā kopienā/novadā.
Ieguvumi:
1) skolotāji iemācīsies problēmu risināšanas metodiku,
2) uzlabosies sadarbība starp latviešu un mazākumtautību
skolām,
3) tiks identificēta reāla apkaimes/novada problēma un
sniegts tās risinājums.
Projekta darbības laiks: 22.10.2020. – 26.02.2021.
2020.gada 22.oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un
British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstītā projekta“DARĪT KOPĀ II” ievadseminārs, kurā Viļānu novada
izglītības iestādes pārstāvēja projekta darba komandas pedagogi: Nataļja Volkova (Viļānu vidusskola), Ilga Grudule
(Viļānu vidusskola), Anna Sondore (Dekšāru pamatskola),
Janīna Vigupe (Dekšāru pamatskola) un Viļānu novada izglītība speciāliste llga Morozova.
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Informāciju sagatavoja:
Izglītības un kultūras lietu speciāliste
Ilga Morozova
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Paziņojums par Rēzeknes novada vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu
Pamatojoties uz Apvienojamo
Rēzeknes novada, Varakļānu novada
un Viļānu novada pašvaldību deputātu
kopsapulces 2020.gada 14.oktobra lēmumu “Par apvienotā novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu un
pieteikuma veidlapas apstiprināšanu”
(protokols Nr.1, 3.§), tiek izsludināts
apvienotā Rēzeknes novada vēlēšanu
komisijas locekļu, arī komisijas priekšsēdētāja, kandidātu pieteikšanas termiņš no 2020.gada 15.oktobra līdz
2020.gada 16.novembrim.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir:
1. reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienību
centrālajām pastāvīgi funkcionējošajām vadības institūcijām;
2. Rēzeknes novada, Varakļānu novada un Viļānu novada domes deputātiem;
3. vēlētāju grupām (ne mazāk kā 10
balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem).

Par vēlēšanu komisijas locekli var
pieteikt ikvienu Latvijas pilsoni:
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3. kurš nav Saeimas vai Rēzeknes
novada, Varakļānu novada un Viļānu
novada domes deputāts.
Pieteikumā norādāmas ziņas saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 8.pantu: vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta
vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
Pieteikumam pievienojams katra
kandidāta rakstveida paziņojums, ka
viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu,
personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās
centrālās pastāvīgi funkcionējošās
vadības institūcijas lēmuma.
Pieteikums jāiesniedz personīgi
līdz 2020.gada 16.novembrim (ieskaitot), Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas 17.kabinetā,
Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.
Pieteikumu var iesniegt arī elektroniski,
ievērojot dokumenta juridiskā spēka un
dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz Rēzeknes novada pašvaldības
e-pastu: info@rezeknesnovads.lv.
Pieteikuma un tā pielikuma veidlapas pieejamas apvienojamo Rēzeknes
novada, Varakļānu novada un Viļānu
novada pašvaldību mājaslapās:
www.rezeknesnovads.lv, www.varaklani.lv, www.vilanunovads.lv.

Saistošie noteikumi
Viļānu novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.128
Viļānos, 2020.gada 24.augustā
(prot. Nr.13 §18)

„Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kūltūraugu
audzēšanai Viļānu novada
teritorijā”

Paskaidrojuma raksts
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas saistošajiem noteikumiem Nr.128
„Par aizliegumu ƧenƝtiski modificƝto kǌltǌraugu audzƝšanai ViƺƗnu novada teritorijƗ”
Paskaidrojuma raksta sadaƺas

NorƗdƗmƗ informƗcija

1. Projekta nepieciešamƯbas
pamatojums

ƦenƝtiski modificƝto organismu aprites likuma
22. panta otrƗ un trešƗ daƺa nosaka, ka
pašvaldƯbas ar saistošajiem noteikumiem var
noteikt
aizliegumu
ƧenƝtiski
modificƝto
kultǌraugu
audzƝšanai
attiecƯgajƗ
administratƯvajƗ teritorijƗ vai tƗs daƺƗ uz laiku,
kas nav ƯsƗks par pieciem gadiem.
Saistošie
noteikumi
tiek
pieƼemti,
lai
nodrošinƗtu ƧenƝtiski modificƝto organismu
drošu apriti, novƝrstu negatƯvo ietekmi uz
cilvƝku
veselƯbu,
saglabƗtu
bioloƧisko
daudzveidƯbu
un
veicinƗtu
ilgtspƝjƯgas
lauksaimniecƯbas attƯstƯbu un nodrošinƗtu
bioloƧiskƗs lauksaimniecƯbas darbƯbu.
Saistošie noteikumi nosaka 5 gadu aizliegumu
ViƺƗnu novada administratƯvajƗ teritorijƗ
audzƝt
jebkƗdus
ƧenƝtiski
modificƝtus
kultǌraugus.
PašvaldƯbas budžetu neietekmƝ.

Izdoti saskaņā ar
Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma 22.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Viļānu novada teritorijā audzēt ģenētiski modificētus kultūraugu.
2. Aizliegums Viļānu novada teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski modificētus kultūraugus ir noteikts līdz
2025.gada 30.septembrim.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem
Viļānu novada pašvaldības domes
2015.gada 16.jūlija saistošos noteikumus Nr.75 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kūltūraugu audzēšanai Viļānu novada teritorijā”.
Viļānu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova
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2. Ʈss projekta satura izklƗsts

3. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm procedǌrƗm
6. InformƗcija par konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

NeietekmƝs uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi pašvaldƯbas
teritorijƗ.

Saistošo noteikumu projekts lƯdzšinƝjo kƗrtƯbu
nemainƯs.
ViƺƗnu novada pašvaldƯba no 07.08.2020. lƯdz
07.09.2020. organizƝja publisko apspriešanu
par aizliegumu ƧenƝtiski modificƝto kultǌraugu
audzƝšanai ViƺƗnu novada teritorijƗ.
ViƺƗnu novada iedzƯvotƗji nav izteikuši
iebildumus par nodomu noteikt aizliegumu
ƧenƝtiski modificƝto kultǌraugu audzƝšanai.

ViƺƗnu novada pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗja Jekaterina Ivanova
VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.129
Viļānos, 2020.gada 24.septembra sēdē (prot. Nr.13 §16)

Par būvju un sanitārās tīrības
uzturēšanu un īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas
kopšanu Viļānu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
,,Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 5., 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas
noteikumi (turpmāk tekstā noteikumi) nosaka kārtību,
kāda jāievēro Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbildību par tās neievērošanu.
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. nekustamais īpašums – neapbūvēts zemesgabals
vai apbūvēts zemesgabals, kas sastāv no zemesgabala un
būves;
2.2. īpašumam pieguloša teritorija – publiskā lietošanā
esošas ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas,
grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai), kas
robežojas ar nekustamo īpašumu
2.3. pagalms - ir apbūvēta zemesgabala daļa starp galveno ēku/būvi un kādu no zemesgabala robežām;
2.4. zāliens - apzaļumota platība ar koptu, blīvu, ilggadīgu dažādu kopā augošu zemo graudzāļu sugu (zāles)
zelmeni;
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām, kuras uzturas vai kuru īpašums atrodas Viļānu
novada pašvaldības administratīvajās robežās, neatkarīgi no šo personu valstiskās piederības, īpašuma veida
un īpašuma reģistrēšanas Zemesgrāmatā.
II. Nekustamā īpašuma un tam piegulošo
teritoriju uzturēšana un kopšana
4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu
teritoriju uzturēšanu un savlaicīgu uzkopšanu šo noteikumu
6. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina tā īpašnieks vai valdītājs.
5. Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs nodrošina nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu atbilstoši noteikumu 6.2. apakšpunktā
norādītajam.
6. Šo noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina:
6.1. Nekustamā īpašuma teritorijās:
6.1.1. teritorijas sakopšanu;
6.1.2. zāliena kopšanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt
10 cm);
6.1.3. apstādījumu uzturēšanu, koku, krūmu un to zaru
apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un transporta pārvietošanās) un to novākšanu.
6.2. Nekustamam īpašumam piegulošās teritorijās:
6.2.1. zāliena kopšanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt
10 cm);
6.2.2. ietvju, grāvju gar brauktuves malu, caurteku uzkopšanu un ziemā ietvju attīrīšanu no sniega un to kaisīVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

šanu ar pretslīdes materiāliem, kā arī atkritumu savākšanu.
7. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:
7.1. ziemas sezonā sniega un ledus tīrīšanu no ietvēm
un to kaisīšanu ar smiltīm (izņemot maģistrālās ielas) - katru dienu līdz pulksten 8.00, bet snigšanas laikā sniega tīrīšanu visu dienu;
7.2. regulāra sniega un ledus notīrīšanu no māju jumtiem un balkoniem, lai nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, bet situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un transportlīdzekļu drošība, bīstamo vietu norobežošanu, nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus
un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības
līdzekļus;
7.3. savāktā sniega aizvešanu uz Viļānu novada pašvaldības Saimnieciskās daļas norādītajām sniega izgāztuvēm, ja savāktā sniega dēļ tiek traucēta transporta satiksme un gājēju pārvietošanās;
7.4. ziemā uz ietvēm un ielām (izņemot maģistrālās ielas) izkaisīto smilšu savākšanu divu nedēļu laikā pēc sniega nokušanas (bet ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams klimatisko apstākļu dēļ);
7.5. lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšanu
izgāztuvē vai to kompostēšanu;
8. Inženierkomunikāciju valdītājiem savlaicīgi jānodrošina
aku un kameru salauztā vāku nomaiņa, seguma deformāciju
izlabošanu virs pazemes inženierkomunikācijām, inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos apledojumu likvidēšanu, teritorijas sakopšanu gar virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 (piecu) metru platā
joslā ap tiem.
9. Būves, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas vai kurās nenotiek saimnieciska darbība, aizslēdz
(ieejas, pagrabu durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas
situācijas.
III. Aizliegumi un ierobežojumi
10. Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav atļauts:
10.1. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta satiksmi, kā arī apstādījumu zonā un citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās;
10.2. veikt jebkādas ar dedzināšanu saistītas darbības dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības un zaļos atkritumus, tajā skaitā dedzināt jebkādus plastmasas, gumijas
izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan
apkures krāsnīs (izņemot speciāli atvēlētās vietās);
10.3. uz ietvēm, ielas un citās publiskās vietās, koplietošanas telpās un pagalmos aizliegts uzglabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un tamlīdzīgus priekšmetus,
īres namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, malku atļauts
uzglabāt izīrētāja norādītajā vietā, kas nav pretrunā šo noteikumu prasībām;
10.4. veikt rakšanas darbus, ja nav saņemta rakšanas
darbu atļauja (izņemot avārijas novēršanas darbus komunālajiem dienestiem).
IV. Būvju uzturēšana
11. Par būvju, izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju,
uzturēšanu atbild tās īpašnieks (valdītājs).
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12. Šo noteikumu 11.punktā minētajām personām ir pienākums:
12.1. īpašumu uzturēt tehniskā un
vizuālā kārtībā;
12.2. nodrošināt ēku, būvju jumtu,
karnīžu, notekcauruļu savlaicīgu attīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un
lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību vai trešo personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošību, nepieciešamības gadījumā norobežojot bīstamo (darba) zonu;
12.3. nodrošināt uzrakstu un māju
numerācijas plāksnes izgatavošanu un
uzstādīšanu savā īpašumā.
12.4. nekustamajā īpašumā esošo
žogu, vārtu un vārtiņu uzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā.
V. Administratīvā atbildība
un kompetence sodu
piemērošanā
13. Noteikumu izpildi kontrolē
Viļānu novada pašvaldības policija.
14. Administratīvā pārkāpuma
procesu par šo noteikumu pārkāpumu
līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Viļānu novada pašvaldības policija. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Viļānu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
15. Par šo noteikumu 6. un
11.punktos noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 30
naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz 140 naudas soda
vienībām.
Viļānu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
Jekaterina Ivanova

Paskaidrojuma raksts
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas saistošajiem noteikumiem Nr.129
Par bǌvju un sanitƗrƗs tƯrƯbas uzturƝšanu un Ưpašumam piegulošƗs publiskƗ lietošanƗ
esošƗs teritorijas kopšanu ViƺƗnu novadƗ
Paskaidrojuma
raksta sadaƺas
1. Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

2. Ʈss projekta satura
izklƗsts

3. InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz pašvaldƯbas
budžetu
4. InformƗcija par
plƗnoto projekta
ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
5. InformƗcija par
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
6. InformƗcija par
konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm

NorƗdƗmƗ informƗcija
ViƺƗnu novada pašvaldƯbas domes 2014. gada 07. augusta
saistošie noteikumi Nr. 71 “ViƺƗnu novada pašvaldƯbas
teritorijas
uzturƝšanas
un
sabiedriskƗs
kƗrtƯbas
noteikumi” ir kƺuvuši neatbilstoši pašreizƝjai situƗcijai.
Nepieciešams nošƷirt atbildƯbas jomas, namu un to
teritoriju un bǌvju uzturƝšanas, kƗ arƯ sanitƗrƗs tƯrƯbas
uzturƝšanas un Ưpašumam piegulošƗs publiskƗ lietošanƗ
esošƗs teritorijas kopšanas prasƯbas noteikt saistošajos
noteikumos, kas izdoti pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldƯbƗm” 43.panta pirmƗs daƺas 5. un 6.punktu.
KƗ arƯ lai nodrošinƗtu ViƺƗnu novada pašvaldƯbas saistošo
noteikumu atbilstƯbu AdministratƯvƗs atbildƯbas likuma
regulƝjumam.
ƻemot vƝrƗ, ka jƗgroza vairƗk par pusi tiesƯbu aktu,
ievƝrojot Ministru kabineta 2009. gada 3. februƗra
noteikumu
Nr.
108
"NormatƯvo
aktu
projektu
sagatavošanas noteikumi" 140. punktƗ noteikto, ka
"grozƯjumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tƗ normu
apjoms pƗrsniegtu pusi no spƝkƗ esošo noteikumu normu
apjoma. ŠƗdƗ gadƯjumƗ sagatavo jaunu noteikumu
projektu", lietderƯgi izveidot jaunus noteikumus - ViƺƗnu
novada pašvaldƯbas domes saistošajos noteikumus Nr.
129 “Par bǌvju un sanitƗrƗs tƯrƯbas uzturƝšanu un
Ưpašumam piegulošƗs publiskƗ lietošanƗ esošƗs teritorijas
kopšanu
ViƺƗnu
novadƗ”,
paturot
iepriekšƝjos
Noteikumos esošƗs tiesƯbu normas (ar nepieciešamiem
grozƯjumiem) un papildinot saturu ar aktuƗlƗm tiesƯbu
normƗm.
Atbilstoši likuma "Par pašvaldƯbƗm" 43. panta pirmƗs
daƺas 5.,6. punktiem pašvaldƯba tiesƯga izdot saistošos
noteikumus par bǌvju un sanitƗrƗs tƯrƯbas uzturƝšanu un
Ưpašumam piegulošƗs publiskƗ lietošanƗ esošƗs teritorijas
kopšanu.
Saistošo noteikumu mƝrƷis ir nodrošinƗt ViƺƗnu novada
pašvaldƯbas teritorijƗ esošo nekustamo Ưpašumu un
Ưpašumam piegulošo teritoriju sakoptƯbu un sanitƗro
tƯrƯbu.
Saistošajos noteikumos tiek paredzƝta administratƯvƗ
atbildƯba par saistošajos noteikumos noteikto bǌvju un
sanitƗrƗs tƯrƯbas uzturƝšanu un Ưpašumam piegulošƗs
publiskƗ lietošanƗ esošƗs teritorijas kopšanu noteikumu
(ierobežojumu) neievƝrošanu;
ievƝrota pašvaldƯbas
saistošo noteikumu atbilstƯba AdministratƯvƗs atbildƯbas
likumƗ ietvertajƗm normƗm.
Nav ietekmes.

Nav attiecinƗms.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

Nav notikušas.

ViƺƗnu novada pašvaldƯbas domes priekšsƝdƝtƗja Jekaterina Ivanova

Satiksmes ierobežojumi
Ar 2020.gada 19.oktobri ir noteikts autotransporta masas ierobežojums uz Viļānu
pagasta autoceļa VP35 Radopole-Ceļapītere
(2,58 km), lai novērstu ceļa bojājumus, kas
radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, saskaņā ar 2016. gada 19. janvāra
Ministru kabineta noteikumu Nr.42 “Kārtība,
kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1.
punktu, 2.2.punktu, 3.2. punktu un 4.1. punktu
un pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Viļānu
novada pašvaldības domes sēdes lēmumu „Par
transportlīdzekļu masas ierobežojuma zīmju uzstādīšanu” (protokols Nr.1; jautājums § 35).
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VAKANCE
Viļānu novada pašvaldība
aicina darbā juristu/i
uz noteiktu laiku.
Galvenie pienākumi:
1. Sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības darbiniekiem darba jautājumos;
2. Izstrādāt un līdzdarboties tiesiska rakstura dokumentu
izstrādē;
3. Veikt pašvaldībā tiesiskā darba metodisko vadību,
sniegt struktūrvienībām juridisku palīdzību;
4. Kopā ar citām struktūrvienībām sagatavot priekšlikumus spēkā esošo rīkojumu, nolikumu, instrukciju, kā arī
citu pašvaldības iekšējo normatīvo aktu grozīšanu vai spēku zaudējušo atcelšanu;
5. Veikt citus līdzīga satura pienākumus, kas saistīti ar
juridiska rakstura darbu;
6. Veikt ienākošo un sagatavoto dokumentu juridisko
analīzi;
7. Izstrādāt tipveida līgumus, izskatīt un rediģēt iesniegtos
līgumu projektus, u.c. juridiskos dokumentus;
8. Veikt lēmumu projektu izskatīšanu, nepieciešamības gadījumā, sniedzot atzinumu par to atbilstību/neatbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
9. Kontrolēt lēmumu, līgumu un citu dokumentu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem;
10. Kārtot Viļānu novada pašvaldības jautājumus, iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs, uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt novada pašvaldību tiesā kā prasītāju, atbildētāju
vai trešo personu;

11. Piedalīties Iepirkumu komisijas darbā, konsultēt
Iepirkumu komisiju par iepirkumu veikšanas juridiskajiem
aspektiem;
12. Sagatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;
13. Sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, koplīgumu, noteikumus, nolikumu, instrukcijas u.c.
juridiska rakstura dokumentus, kā arī piedalīties ar spēkā esošo likumdošanu saskaņotu vadības rīkojumu, personāllietu u.c. dokumentu sagatavošanā;
14. Veikt citus pienākumus saskaņā ar vadītāja mutiskiem un rakstiskiem rīkojumiem.
Prasības:
Augstākā juridiskā izglītība;
l Teicamas latviešu valodas zināšanas;
l Darba pieredze juridiskā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
l Spēja analizēt un piemērot tiesību normas, izstrādāt
un analizēt tiesiskos darījumus un normatīvo aktu projektus;
l Precizitāte, augsta atbildības sajūta par veicamajiem
pienākumiem, patstāvība;
l Labas komunikācijas un argumentācijas prasmes;
l Prasmes strādāt ar Microsoft Word, Excel u.c.
l

Mēs piedāvājam:
l Interesantu un dinamisku darbu;
l Stabilu atalgojumu;
l Profesionālās pilnveidošanas iespējas un personīgo izaugsmi.
Bruto alga: 750,00 EUR
CV un motivācijas vēstuli līdz 2020.gada 10.novembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu: novads@vilani.lv
ar norādi “JURISTS”.

Tiek uzsākta dabas lieguma “Lubāna mitrājs”
dabas aizsardzības plāna izstrāde
Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura
2000 teritorijas dabas lieguma ”Lubāna mitrājs”
(Lubāna mitrājs) dabas aizsardzības plāna (Plāna)
izstrāde. Šī gada 12. novembrī plkst. 17.00 notiks Plāna
uzsākšanas sabiedriskā videokonference, kurā būs
iespēja uzdot jautājumus Plāna izstrādātājiem un iesaistītajām valsts institūcijām.
Jau no 9. līdz 13. novembrim ikviens varēs iepazīties
ar Plāna izstrādes kārtību un mērķiem, Lubāna mitrāja vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus
Plāna izstrādātājiem, rakstot uz lubans@enviro.lv.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31,
Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv).
Sīkāka informācija par Plāna izstrādi, sabiedriskās videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama vietnē
www.enviro.lv (sadaļā “Dabas liegums ”Lubāna mitrājs””).
Lubāna mitrājs ir 50 344 ha liels, starptautiski nozīmīgs mitrājs, kas iekļauts RAMSAR vietu sarakstā.
Dabas liegums izveidots 2009. gadā, lai nodrošinātu
Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu
aizsardzību.
Mitrājs ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas
komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu
populāciju un biotopu saglabāšanai. Latvijas lielākais ezers
– Lubāns, un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

ļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā
arī viena no labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām. Kopumā teritorijā novērotas 224 putnu sugas, no kurām 185 šeit arī ligzdo. Turklāt
mitrājā sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu
sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis.
Lubāna mitrājs ar aizsargājamiem upju palieņu, neskarto
augsto purvu, purvainu un boreālo mežu, parkveida pļavu u.c. veidu biotopiem atrodas Rēzeknes, Balvu,
Madonas, Rugāju, Viļānu, Varakļānu, Lubānas, kā arī
Gulbenes novados. Šobrīd mitrājs apvieno 12 jau esošu dabas liegumu teritorijas, papildus iekļaujot Lubāna ezeru
un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošās teritorijas. Un teritorijas pārvaldi kopš 2011. gada īsteno Dabas aizsardzības
pārvaldes Latgales reģionālā administrācija.
Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties Plāna izstrādē un piedalīties videokonferencē, lai saņemtu
aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un
ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
SIA “Enviroprojekts”
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Bezvadu interneta tīkla testēšana
noslēgusies veiksmīgi
Viļānu novada pašvaldība informē, ka bezvadu interneta tīkla attālā pārbaude Viļānu novadā
ir
noslēgusies
sekmīgi.
Turpmākos trīs gadus INEA turpinās uzstādītā tīkla attālo novērošanu, lai pārliecinātos par
tīkla nepārtrauktu darbību un
pieejamību iedzīvotājiem. Tikmēr novada iedzīvotāji aicināti izmantot 15 bezmaksas bezvadu interneta piekļuves punktus, kuri ir marķēti ar WiFi4EU uzlīmēm.
Adrese
AktƯvais atpǌtas laukumu "ALA"
(RaiƼa iela 2, ViƺƗni, ViƺƗnu nov.,
LV-4650)
Dabas draugu radošƗs pƝtniecƯbas
centrs ”Dadzis”
(”MežniecƯba”, TeveƼƗnu c., ViƺƗnu
pag., ViƺƗnu nov., LV-4650)
DekšƗres pagasta administrƗcijas Ɲka
(NƗkotnes iela 6,
“DekšƗres”, DekšƗres pag., ViƺƗnu
nov., LV-4614)
Kultǌras nams
(Kultǌras laukums 2, ViƺƗni, ViƺƗnu
nov., LV-4650)
LakstƯgalu saliƼa
(RaiƼa iela 2B, ViƺƗni, ViƺƗnu nov.)
Sokolku pagasta pƗrvalde

WiFi tƯkla nosaukums

Caurlaides lapas vietrƗde
URL

ƦeolokƗcija

WiFi4EU Ala

https://wifi4eu.vilani.lv/0/

56.545093, 26.922663

WiFi4EU Dadzis ƗrƗ

https://wifi4eu.vilani.lv/1/

56.552106, 26.943082

WiFi4EU Dadzis 1stƗvs

https://wifi4eu.vilani.lv/2/

56.552165, 26.943184

WiFi4EU Dadzis 2stƗvs

https://wifi4eu.vilani.lv/3/

56.552165, 26.943184

WiFi4EU DekšƗres ieeja

https://wifi4eu.vilani.lv/4/

56.571548, 26.805625

WiFi4EU DekšƗres 1stƗvs

https://wifi4eu.vilani.lv/5/

56.571657, 26.805526

WiFi4EU DekšƗres 2stƗvs

https://wifi4eu.vilani.lv/6/

56.571657, 26.805526

WiFi4EU KN Balkons

https://wifi4eu.vilani.lv/7/

56.550845, 26.923446

WiFi4EU KN Skatuve

https://wifi4eu.vilani.lv/8/

56.550794, 26.92328

WiFi4EU KN ieeja

https://wifi4eu.vilani.lv/9/

56.550754, 26.92327

WiFi4EU KN Aizskatuve

https://wifi4eu.vilani.lv/10/

56.550845, 26.923446

WiFi4EU SaliƼa aizskatuve

https://wifi4eu.vilani.lv/11/

56.54201, 26.918813

WiFi4EU SaliƼa

https://wifi4eu.vilani.lv/12/

56.541993, 26.918616

WiFi4EU Sokolki skatuve

https://wifi4eu.vilani.lv/13/

56.514013, 26.986923

WiFi4EU Sokolki pagasts

https://wifi4eu.vilani.lv/14/

56.514369, 26.98749

Atgādinām, ka Viļānu novada pašvaldība piedalījās iniciatīvā
WiFi4EU, kuras mērķis ir visā Eiropā stimulēt bezvadu interneta pieejamību publiskās vietās. Pateicamies uzņēmumam
SIA “Goodman Group”, kurš ierīkoja 15 Wi-Fi bezvadu interneta
punktos Viļānu novadā, un uzņēmumam SIA “Starnet” par
sadarbību interneta savienojumu nodrošināšanā.
Ar programmas WiFi4EU starpniecību finansētais interneta tīkls Viļānu novadā būs bez maksas, bez reklāmām,
un tajā netiks ievākti personas dati. Digitālās ekonomikas
un sabiedrības komisāre Marija Gabriela atzīst: “Ar iniciatīvas WiFi4EU palīdzību tūkstošiem eiropiešu bez maksas būs pieejams internets publiskās vietās visā ES.
Pateicoties programmai WiFi4EU, vietējās pašvaldības varēs iedzīvotājiem nodrošināt savienotību, kas tiem ļaus pilnībā izmantot digitalizācijas bezgalīgās iespējas. Tas ir konkrēts solis virzībā uz digitālā vienotā tirgus izveidi.”
Aicinām iedzīvotājus bez maksas izmantot digitālās iespējas WiFi punktos, ziņot par bezvadu tīkla traucējumiem
Viļānu novada domes atbildīgajam speciālistam Vasīlijam
Soloveiko (tālr. 64628033, e-pasts: vasilijs.soloveiko@vilani.lv),
kā arī neaizmirst par drošības pasākumiem un pulcēšanās
ierobežojumiem publiskās vietās, kas ir noteikti valstī sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu.

(Gaisma, Strupƺi, Sokolku pag.,
ViƺƗnu nov., LV-4640)

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja
Karmena Kotāne

Būvdarbi Dārzu ielā
Šī gada novembra sākumā tiks uzsākti Būvdarbi
Dārzu ielā, Viļānos, posmā no Centrālās ielas līdz
Ugunsdzēsēju ielai, 364 m garumā.
Tiks veikta ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve, ielas apgaismojuma pārbūve un ieklāts asfalta segums.
Par Dārzu ielas rekonstrukcijas darbiem 2020. gada 30. septembrī
tika parakstīts līgums ar uzņēmumu SIA “Krustpils”, būvuzraudzību veiks uzņēmums SIA “Jurēvičs un partneri” un autoruzraudzību nodrošinās SIA “RK projekti”.
Dārzu iela būs slēgta transportlīdzekļu kustībai, izņemot ar SIA “Krustpils” atļaujām (skatīt shēmu).
Būvdarbi tiks pabeigti 2021.gadā.
Iedzīvotājus aicinām būt pacietīgiem un saprotošiem ceļa
remontdarbu laikā, lūdzam ievērot uzstādītos ierobežojumus.
Kā arī aicinām sekot līdzi jaunākajai informācijai
Viļānu novada mājaslapā.
Būvprojekts “Dārzu ielas pārbūve 0.00 – 0.364 km, Viļānu
pilsētā” tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem 353 927,14 EUR
vērtībā. Būvdarbu veikšanai, saskaņā ar Ministru Kabineta rīkojumu Nr. 387 (prot. Nr. 44 36. §) ”Par atbalstītajiem pašvaldību
investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību” tika saņemts aizņēmums.
Informāciju sagatavoja:
Sintija Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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